
ОСТАННІ ВІСТІ 
Середа, 2 чсрв)ін 1965 року 

В АМЕРИЦІ 
ПРЕЗИДЕНТ ОБОРОНЯС ВИСИЛКУ МОРСЬКОЇ ПІ-

ХОТН ДО ДОМІНІКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. На телевізій-
ній пресовій конференції Президент заявив, що його уряд 
одноголосно вирішив був 28-го квітня вислати до Санто До` 
мінѓо морську піхоту, щоб не допустити до захоплення влади 
комуністами. Президент вичислив всіх, з якими він нараджу-
вався. поки рішився збройно інтервеніювати в Домініці, і то-
му не мають слушностн ті, які тепер твердять, що уряд діяв 
в поспіху. Президент повідомив, що він зарядив, щоб із До-
мінґо виїхали дальших 2.000 моряків. Після того на острові 
залишаться ще тільки 16.000 американських вояків. Презн-
дент сказав, що Організація Американських Держав повен-
на тепер зайнятися тим. щоб в Домініці якнайскорше був 
новий уряд, який міг би перевести нові вибори. 

НЛПВИЩПП СУД ЗДА ВИРІШИВ, ЩОБ СТЕИТОВІ 
ВИБОРИ В НІО НОРКУ ВІДБУЛИСЯ ЦІЄЇ ОСЕНИ, хоч чле-
нн стейтової Легіслятурн вибрані були в минулому році. 
Стейтові вибори відбудуться в нововнзначеннх виборчих ок-
ругах, які перевели республіканці, маючи більшість до ви-
борів в 1964 році. Внаслідок рішення Найвищого Суду Ле-
гіслятура виконуватиме свої обов'язки тільки один рік. Но-
вий поділ на виборчі округи може дати деяку перевагу рес-
публіканцям. Демократи апелювали до Найвищого Суду, 
але він більшістю 8 до 1-го голосу відкинув відклик. 

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ К О О Р Д И Н А Ц І Й Н И Й КОМІТЕТ 
РОЗХОДИТЬСЯ ЩОДО КАНДИДАТУРИ ЛІНДСЕЯ. Цеп 
Комітет нараджувався в справі політики Республіканської 
партії. В справі кандидатури конгресмена Ліндсея на посад-
ника Ню Иорку минулорічний республіканський кандидат 
на президента Беррі Голдвотер виступив проти того, що ЛІнД-
сей кандндус не як республіканець, тільки як незалежний. 
Ліндсей був проти кандидатури Ґолдвотера. Рйчард НіксоН 
обороняв становище Ліндсея, кажучи, що він. як незалеж-
ний. мас більшу можливість перемогти демократичного кан-
дидата. 

НЮПОРКСЬКНП ГУБЕРНАТОР РОКЕФЕЛЛЕР Ш Д -
ПИСАВ ЗАКОН ПРО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ, 
схвалений стейтовою легіслятурою. Сталося це 1-го червня, 
в Ню Иорку була смертна кара ще від колоніальних часів. 
В 1891 році карали смертю на електричному кріслі, і від того 
часу виконали 614 кар смертн. На кару смерти чекають те-
пер 20 злочинців, але 17 з ннх скористають із нового закону, 
бо їм губернатор замінить цю кару на досмертну в'язницю. 
Кара смертн збережена для тих злочинців, які вбили б по-
ліцнста або кбгось іншого у зв'язку із спробою втекти із в"яз-
ииці. Таких засуджених злочинців в Сій Сінґ — 3. 

МАРИНА ОСВАЛД. ВДОВА ПО ВНИВННКУ ПРЕЗП-
ДЕНТА КЕИНЕДІ, вийшла заміж за робітника електроніка 
27-рІчногд Кеняета Джесса Портери. Марева вав 23-,роия і 
с ьџігЏЇш -адюж-дочок. В інчавдя-аддбулв^ і і ьс і^л :и іа^вост і 
Фейт в ТенсЙсі перед мировим суддею Карлом Ліонардом. 
Під час вінчання присутні були три свідки. Дозвіл на він-
чання та посвідки про тести ќрови молодята дістали в сусід-
ньому стейті Оклагома. бо не хотіли цього робити в Тексасі. 
щоб не звертати уваги журналістів. 

У СВІТІ 
2-ДЕННА КОНФЕРЕНЦІЯ 15-х ВІЙСЬКОВИХ МТНІОТ-

РІВ ИАТО У ПАРИЖІ ЗАКІНЧИЛАСЬ проголошенням ко-
мунікату. в якому стверджено, що „Комітет з 4-х або 5-ох 
членських держав" розгляне американський проект про по-
ліпшену нуклеарну стратегію та покращані комунікаційні 
зв'язки між атомовими державами Атлаятійського Союзу. 
Французький міністер Піср Месмер погодився розглянути той 
проект, але загально припускають, що президент де Голль 
його відкине. 

ЄГИПЕТСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ҐАМАЛЬ АБДЕЛЬ 
НАОСЕР ГОСТРО КРИТИКУВАВ незгоду між арабськими 
країнами, як головну перешкоду для спільної дії проти Ізра-
їлю. Він виголосив велику промову на закінчення панарабсь-
кої консреренції в минулу неділю в Каїро. На тій конференції 
Сирія пред'явила плян негайної спільної війни проти ІзраІ-
лю — Нассер відкинув його. Тунісія взагалі бойкотувала кон-
среренцію. 

ПРЕЗИДЕНТ КЕШІ ДЖОМО КЕШЯТТА. КОЛИШНІН 
ЛІДЕР ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАШЗАЦП МАВ-МАВ, НА-
ТАВРУВАВ у публічній промові кому'нізм, як однакову не-
безпеку для Кенії, т а й західній колояіялізм. Промова прези-
дента Кенії посередньо зверталась проти його заступника, 
віце-президента Огінґн, який раз-у-раз виголошує пропаган-
дивні комуністичні промови 7г довів до того, що члени кен-
ського уряду одверто зажадали днмісії того комунофільсько-
го віце-президента. 

СОВСТСЬКИИ УРЯД ЗАПРОТЕСТУВАВ проти того, що 
Австралія рішила вислати до Південного В'єтнаму один ку-
рінь війська. Австралійський уряд відповів 'Москві, що вона 
краще зробила б. як би вжила заходів перед ПеЙиІнґом і Га-
носм. щоб вони припинили свою активну допомогу південно-
в'стнамськм КОМУНІСТИЧНИМ терористам. 

КОМУНІСТИЧНИЙ КИТАЙ ЗНОВУ НАТЯКІЃЎВ на мо-
жлвість своєї збройної інтервенції у В'єтнамі. У передовій 
статті в передовому комунокнтайському щоденнику Джемін 
Джіг Пао сказано, що американці щораз більше загрожують 
безпеці Кому'ністичного Китаю, збільшуючи свої збройні сн-
лк в Південному В'єтнамі та поширюючи засяг бомбарду-
вання Північного Китаю. Тому, мовляв, Комуністичний Кн-
тай мусить вжити JtBcix потрібних заходів" для своєї безпеки. 

ВІДСУНЕНИЙ НІКІТОЮ ХРУЩОВИМ У 1956 РОЦІ 
АДМІРАЛ ФЛЬОТН ШКОЛАИ КУЗНСЦОВ ПОЧАВ ДРУ-
КУВАТІІ на сторінках ленінградського місячника .‚Нева" 
свої спогади. Вже на недавньому святкуванні 20-ліття пере-
могн над Німеччиною Кузнсцов, який має тепер 63 роки, 
стояв на трибуні поруч із маршалом Г'еоргієм Жуковим. Хру-
щов димісіонував Кузнсцова, як команданта совстської мор-
ської фльоти. відкинувши вимог%' Кузнсцова про потребу роз-
будовн надводної фльоти та поклавши натиск на розбудову 
підводних човнів. 

ДО БЕОҐРАДУ ПРИЇХАВ ДЖОРДЖ КЕННАН, колнш-
ній амбасадор ЗДА в Югославії, тепер професор Прннстонсь-
кого університету. Це не г, ..приватна" подорож, бо він за-
мешкав в будинку американської амбасади. Теперішній амба-
садор Бирк Елбрик перебуває у Вашингтоні, де недавно пе-
ребув якусь операцію. Гадають, що приїзд Кеннана пов'яза-
ННЯ з погіршенням взаємин між ЗДА і Югославією: Тѓѓо гое-
тро критикував політику ЗДА у В'єтнамі й Домініканській 
Республіці та збирається їхати з візнтою до Праги, Східнього 
Берліну і Москви. 

НАТАЛІЯ ДАНИЛЬЧЕНКО. ВДОВА ПО ВІДОМІМ ГРОМАДЯННІІІ-
МЕЦЕНАТІ. ПОДАРУВАЛА ВЕЛИКУ ЗЕМЕЛЬНУ ПОСІЛІСТЬ 

іде ИТНІ 
ПОВІДОМЛЕННЯ УПРАВИ НТШ 

КНЯЖИП ДАР ДЛЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
Ш. ШЕВЧЕНКА 

Управа Наукового Товари-І цей великодушний дар, яким 
ства ім. Шевченка згідно воно скріпила Наукове Това-

Пані Наталіа Данильченко Сл. п. Микола Данильченко 

в академічними засадами і ук-
аїнськ‡м правопорядком — 
а Ѓі вищої установи українсь-

Ісої вільної науки, подає до 
відома, що Достойна Пані На-
талія Данильченко подарува-
ла Науковому Товариству ім. 
Шевченка в ЗДА свою землю 
і ліс, що грашгчить із оселею 
УНСоюзў — „Союзівкою". 
і Д а р ц е й , пожертвованнй 
нею для вшанування славної 
пам'яті її Мужа Миколи Да-
'иильченка, учасника першої 
революції, туркестанського за-

Ню Иорк. — Управа Hay-.— можливо — одіднчнд най-
кового Товариства ім Шев- більшу любов до нашої мате-
ченка в ЗДА в надрукованім Р ^ м л і По професії він аг- ..„.„.„„,.„ „.,.,„... „.,., 

{роком. Із землею він все своє ірианця, учасника наших внз-
життя мав до діла. На землі ;В0льннх змагань та щирого 
і для землі зін працював на'Українського патріота, що в 

побіч комуиікаті інформує 
про княжий дар Наталії Да-
нильченко на цілі цієї укра-
їнської науково! установи. 
Дар, про який мова, це понад 
4,000 акрів гористо-лісистої 
земельної посілости, що ме-
жус із посілістю Українського 
Народного Союзу ,,Союзів -
кою", і простягається майже 
до поблизького містечка Ел-
ленвіл- Д л я інформації про 
яку посілість та про яких 
жертводавців мова, передру-
ковусмо статтю: ‚‚Наш Су-
сід", що була поміщена в 
„Свободі" з 29-го липня 1955-
го року, отже майже щодо 
дня 10 років тому. У тій стат-
ті-репортажі сказано: 

ЬЏ 

НАШ СУСІД 

Ного знає багато з наших 
громадян. Його і його дружи -
ну можна часто бачити на ук-
раїнських імпрезах Колись 
його завжди моа?на.,бўло ба 

Україні, працював на ній і 
для неї опісля в Азії, перево-
дячн та здійснюючи велнчез-
ну програму наводнення. 

Під час війни і після рево-
люції та визвольних змагань 
він дав свій вклад в боротьбу 
за волю своєї рідної землі. А. 
коли цю землю знову захопи-
ли найбільші її північні во-
роги, він з розірваним серцем 
покинув її та пішов скнтатнсь 
світовими бездоріжжями зав-
жди з тією палкою любов'ю 
до землі та з мрією бути її 
власником. Опинившись в А-
мернці, він зазнав усіх химер 
долі. Аж в останньому десяти, 
літѓі доля була для нього лас-
кавішою- Він заснував влас-
не підприємство, що від того 
часу невпинно розвивається. І 
це допомогло здійснити мрію 
його життя — стати знову 
землевласником. 

Коли ви їдете на Союзівќў 
чнтн в товариствЃ `сл. п. д-ра {шляхом ч. 209 з Fyprcoopo, то 
Луки Мишугн, Його чи не І починаючи від Еленвіл ви ба-
найбільшого приятеля. Ного чите прегарні, вкриті темною 

риство ім. Шевченка на його 
шляху до століття. Управа На. 
ўнового Товариства ім. Шев-
ченка записує імена Достой-
ноі Пані Наталії Данильченко 
і славної нам'яті Миколи Да-
нильчснка у свою славну 
чергу меценатів НТШ, побіч 
Олександра Кониського, Єлн-
саветн Мнлорадовнч - Скоро-
падської, Павла Пелехнна, Ва. 
снля Семиренќа, Дмитра Пн-
льчикова, Євгена Чнкаленка, 
Костя Паньківського, Мнхай-
ла Жучеяка і о. Степана Ка-
чали, що всі разом соборнн-
цькнмн зусиллями і вірністю 
заповітові патрона нашого Та-
рас`а Шевченка, помогли ук-
раїнським науковцям створн-
тн в Науковому Товаристві ім. 
Шевченка світлу традицію 

ства ім. Шевченка прилюдно І безкомпромісової боротьби за 
склидас своїй Достойній Me- академічну свободу та волю 
Ценатці найщнрішу подяку за Української. Нації. 

рО-тнх роках емігрував До 
ЗДА і тут брав живу участь 
р нашому громадському житті. 

Управа Наукового Товари-

В стейті Ню Йорќ скасовано кару смерти 
Олбані, Н. П 1-го червня 

нюйоркськнй губернатор Нел-
сон А Рокефеллер підписав 
закон, схвалений стейтовою 
легіслятурою, згідно з яким 
скасовано кару смерти, яка 
була тут від початків м. Ню 
Иорку, це значить ще за ко-
лоніяльних голландських ча-
СІв. Одночасно губернатор за-
повів, що він помилує 20 зло-
чннців, які в Сіні' СІнґу чека-
ЮТь на виконання смертної 
кари, і замінить їм кару емер 

кари притягнув стейт Ню 
Иорк до тих 11-ох америкая-
ськнх стейтів, які вже не ма-
ють кари смерти, і до тих дер-
жав у світі, де кара смертн с 
вже давно скасована. Тут 
можна пригадати, що СССР. 
хоч кричить на весь світ про 
свою гуманність, то карає 
смертю за такі злочини, як 
фінансові чи харчові зловжн-
ваня. Тюремний капелян о. 
Лютер К. Гвннум, який 25 ро-
ків обслуговував в'язницю в 

дім в Тінеќ, Ню Джерзі, був 
чи не найбільш улюбленим 
місцем відпочинку і відпру-
ження для покінйого Доктора. 
Він знав там кожну квітку. 
кожне дерезо і майже кожну 
галузку на дереві. І це була 
неабияка радість для покійно-
го Доктора і як його приятель 
досягнув мрію свого життя 
і став чи не найбільшим укра-
Інським землевласником в А-
мериці. 

Мова про Миколу Даннль-
ченка, тихого і скромного, а-
ле вірного, жертвенного і нап-
равду прикладного . нашого 
громадянина. 

Родом він з Полтавщини-
Там він і виплекав у собі, чи 

зеленню лісіз. горн. Це є ‚‚го-
рн Данильченка". А коли ви, 
йдучи за дрооговказом, звер-
нете з шляху 209 на Союзів-
ку, переїдете невживані заліз-
ничі рейки, переїдете поле ку-
курузяного лісу і опісля міс-
ток на річці та почнете підні-
матнсь вгору, побачите право-
руч дороги сліди великої пра-
ці: повиривані з корінням де-
рева, прочищувані поляни, 
вимощуваний шлях. Це земля 
і праця п. Данильченка. А 
коли приїдете на Союзівќў 
і у фотелі вестибюлю в Гос-
тинннці або на кріслі чи лав-
ці під кріслатим деревом біля 
неї побачите середнього рос-

(Закінчен. на стор. 3-ій) 

Президент поїде до Сан Франсіско на 
святкування 20-их роковин Об'єднаних Націй 

Президент Вашингтон. — 
Джансон заповів на своїй 
пресовій конференції в мнну-
лий вівторок 1-го червня ц.р., 
що він поїде до Сан Франсіс-
ко й виголосить промову на 
урочистому засіданні Гене-
ральної Асамблеї Об'єднаних 
Націй, скликаному на дні 24-
25-26 червня ц.р. Президент 
пригадав, що тому двадцять 
років людство мало вибирати 
між співпрацею чи загином і 
тому склало чартер, з якого 

постали Об'єднані Нації. ЦеЛ 
чартер був підписаний у Сан 
Франсіско 26 червня 1945 ро-
ку. — підписали його 50 дер-
жав, тепер належать до ОН 
114 членських держав. Газе-
ти пригадують при цій наго-
ді, що президент Джансон 
промовляв вже раз на Об'сд-
наних Націях, а то 17 грудня 
1963 року, швидко після того 

ўй на досмертне ув'язнення. Сінґ Сінѓу, заявив: „Від 75 
ОДДк$ЛЗДАДО заковом смерт^до 80 відсотків засуджених до 
ною карою можна буде кара 
ти тільки тих злочинців, які 
провиняться тим. що вб'ють 
поліцистів у службі і тих зло-
чинців, які — відбуваючи 
досмертну кару в'язниці, -
вб'ють якогось в'язня або ко-

смертної'кари вол'іли смертну 
кару, ніж ціле життя бути у 
в'язниці". В'язні ' кажуть: 
‚.Твої клопоти скінчилися, 
коли' ти йдеш на електричне 
крісло". З цього виходить, що 
досмертна в'язниця вважасть-

ВСЕ ГОТОВЕ ДО ІСТОРИЧНОГО ЛЕТУ 
В ОРБІТУ 

У хвилині, як друкується це число „Свободи" в середу, 2-го 
червня рано, в Кейп Кеннеді на Флориді вже все готове до 
історичного лету двох американських астронавтів у чотнри-
денну подорож в орбіті довкола Землі в космічному кораблі 
„Джемінай IV", що мас початися в четвер, 3-го червия^пе-
ред полуднем. На qboTO: астронавти Едвард Г. Вайт ѓзліва) 
і Джеймс А. МекДІвітт у кабіні „Джемінай IV" під чао`.бю' 

численних проб у підготові до лету в орбіту. 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 

ѓось іншого під час спроби!ся злочинцями за більшу ќа-
втечі. Рокефеллер виступав 
ѓгроти закону про скасування 
смертної кари, кажучи, що 
цей закон є неповний тому, 
що робить виїмки, передбача-
ючи випадки, коли можна бу-
де карати смертю. Ці виїмки, 
на думку Рокео^к'ллера, змен-
шують ті моральні вартості. 
які дає закон про скасуван-
ня кари смерти 17 засудже-
них до смертної кари будуть 
помилувані і дістануть дос-
мертну кару тюрми. Три засу-
джені до смертної кари нале-
жать до виїмків, бо вони Сули 
покарані за вбивство поліцнс-
ті'в. Ними є: Натан Джексон. 
Антоні Портелл і Джером Ро-
зенберґ. Губернатор заявив, 
що він індивідуально розгля-
датиме їхні справи. Новин за-
кон про скасування смертної 

ру, як кара смерти. 

Д Е Ж УКРАЇНСЬКІ 
КНИЖКИ? 

Директор Львівського обл-
книготоргу Станіслав Пали-
вода у своїй статті, надруко-
ваній у „Літературній Украї-
ні" з И травня ц.р., наводить 
лист І. Услистого з Помічної, 
Кіровоградської области: „У 
нас, на Кіровоградщнні, на 
жаль дуже погано поставлена 
справа з пропагандою і роз 
повсюдженням українсько 
книжки. Тут в книгарнях 
легше і швидше можна діста-
тн, для прикладу, книжку 
когось із Закордонних пнсь-
мениикгв, ніж новинку укра-
їнської літератури". . . 

Таня Осадца заанґажована на пращо 
у „Вашингтон Пост" 

Вашингтон. — Таня Осад-
ца, дочка відомих наших гро-
мадян архітекта і пані Осад-

як перейняв владу. Тоді він ;"-'"- П`Д 24-го травня ц- р 
заявив, що повинна бути .‚раз 
на завжди" закінчена холод-
на пінна. 

працює в складі редакції ‚‚Ва-
шннггон Пост". Молода наша 
журналістка, закінчила свої 
студії в Колегії Варнарда та 
здобула диплом магістра 
в журналістиці в Колумбій-
оькому унізерснтеті, два роки 
працювала з великим успіхом 

Місце- Під час свого перебування у у „Нюздей" на Лонґ Анленді. 
'Південному В'єтнамі Богдан Під час цієї репортерської 

Лейтенант Богдан Бариляк — відзначений 
двома медалями за хоробрість у В'єтнамі 
Аллентавн, Па. 

внй часопис „Колл-Кроннкл' 
приніс 16 травня ц р- с в і т л н - ! Б а Р " л я к знаходив ще час для праці вона здобула собі зок-

_ ' різних ПОСЛУГ сиротинцеві не- рема великий розголос тим, 
ну та великий репортаж npol e R ( ) ftopo м і с ц я п о с т о ю ^ Щ о н а й м а л а с я н а п р а ц ю _до. 
Богдана А. Бариляка. вихо- д Л Я навчання англійської мо-машньої помічниці`' в різних 
ванця місцевої середньої шко-Івн тамошніх монахинь. Бать-'домах і опісля описувала свої 
ли і кореспондента того чг.со-іко Богдана Бариляка є по` пригоди, під яких їй боліла 
пису, абсольвента Лігай-уні- j нинішній день парохом цер-'спина та пухли руки, як це 
верситету в Пенснльвенії. я- ќви Пречистої Діви в Аллен-'звичайно трапляється незпнч-
кий був кругло рік на фронті тавні, Па. Названий вгорі а-)ному до мнття підлоги та ін-
протн комл'НІстичннх парти- мернканськнй часопис згадує,(шнх хатніх робіт. У редакції 
занів у Південному В'єтнамі, що Богдан Бариляк. ного 
Він отримав за свою хі-роб- j батьки, брат і дві сестри похо-
рість та за підвагу у рятузан- дять з Галичини. Західня Ук-
ні Під ворожим обстрілом ра-Іраїна, і що всі понн були прн-
нених американських і в'єт-Імушені втікати, коли їх бать-
намсьКнх вояків — дві найви-' ківщину зайняли росінсько-
щі медалі державного в'е``нам- большевнцькі війська. Корот-

Таня Осадца 

сьќого війська, його бонова ко описується теж їхню ман-
частина була одною з 5-ох,!дрівку по Мадярщині, Австрії 
які дістали від президента j й Німечнні. поки всі вони о-
признання за хоробрість, пнинлнся з Америці. 

ра чи дипломата так же ‚.днп-
ломатнчно" питати: „Пане 
хто ти такий?", що, очевидно 
справляло тільки приємність 
тим, кого вона так ‚‚ідентнфі-

,,Вашингтон Пост" Таня ма( ‚кувала" ‚‚Вашингтон Пост" 
окреме прнділення до звіту-! що його українці добре зна-
вання про різні товариські'ють із його становища проти 
зустрічі та прийняття Як по- ` пам'ятника Тарасові Шевчен-
чаткуючій у столиці, що ще! нові в столнціі належить до 
не вспіла познайомитись з - найбільших американських 
обличчями різних видатних газет та, крім щоденника, мас 
постатей, на одному прнйнят- ще й інсрормаційну пресову 
ті, про який мала звітувати.'службу, якою користуються 
їй приходнлось малощо не (різні газети в Америці і закор-
кожного конгресмена, сенато-ідоном. 

ДОПОВІДЬ Д-РА Б. 
ЦИМБАЛІСТОГО В УВАН 

Українська Вільна Акаде-
мія Наук у ЗДА, іі філософіч-
на Секція, влаштовує в най-
блнжчу неділю, 6-го червня, 
у власнцх приміщеннях при 
206 Вест 100-ій вулиці науко-
ве засідання, під час якого 
д-р Богдан Цнмбалістий вито, 
лосить доповідь на тему: 
, Достійні дшерела невдач, -у 
вихованні дітей". ` Доповідь 
відбудеться о ѓод- 7-ій ввечорі. 

„„ПОЕТИ І 
ПІДПАЛЮВАЧІ" 

,,Поети і підпалювачі" — 
під цим гаслом влаштовує ок-
ремий Громадський Комітет 
в Шикаґо „Вечір, прнсзяче-
ний сгаичівнщу української 
культури в УССР". У програ-
мі вечора с: ‚‚Спалення біб-
ліотеки Академії Наук в Кнс-
ві" та „Молода Поезія 1960-их 
років". З доповідями ви ступ-
лять д-р Василь Марќусь та 
Богдан Рубчак, а дир. Иоснп 
Гірняк читатиме поезії і що-
денник Василя Симоненка. 
Внступить також смичковий 
ансамбль. Вечір відбудеться 
в суботу, 5-го червня, в залі 

св. Володимира прн Оклей і 
Кортез о год- 8-ій ввечорі. 

ДЕСЯТИН АКАДЕМІЧНИЙ 
ВЕЧІР „ЗАРЕВА" 

Українське Академічне То-
ввриство „Зарево" та Україн-
ська Студеитська Громада 
Балтімору влаштовують ра-
зом Десятий Академічний Ве-
чір з мнстсцько-літературнрю 

І програмою п найближчу субо-
!ту, 5-го червня, о год. 7:30, 
'взечор! в ' ггримпцЗйиТ^ЬВір^ 
помочі" при 239 Савт Врод-

, вей у Балтиморі. У першій 
j частині вечора, яким прово-
дитиме д-р Юрій Кігволап, Та-
ня Мігхайлншнву виголосить 
доповідь про „Українське мис-
тецтво та його напрямки", а 
Ірка Калиновська доповідати-
ме на тему: „Чому ми проти 
соц-реалістичного розуміиня 
мистецтва". У другій частині 
програми Марійка Зелннська 
виголосить доповідь: „Поет 
Василь Снмоненко", а Ніна 
Калиновська, Оксана Мацюк, 
Ірка Притул а і Андрій Татчин 
читатимуть вірші та }'ривок із 
щоденника Симоненка. Щсля 
програми зідбудеться відкгіит-
тя мистецької внставки'-Орес-
та Поліщука, яку влаштовус 
місцевий Відділ УКК. 

НА НАШІЙ, НЕ СВОЇЙ ЗЕМЛІ 
(Що ШПцуть комуністичні газети в Україні) 

НА ТОБІ, НЕБОЖЕ. 
ЩО МЕШ НЕ ГОЖЕ 

Іван Якоаеико, бухгальнер 
Львівського заводу сільсько-
господарських машин, почав 
листуватися з бухгальтером 
Московського заводу ім. Міха-
юва. Там виявилося 20 неп-
ридатних чнслнльннх машин. 
Іван Яковенко привіз їх з Мос 
ќви, а львівські механіки 
зрнхтували із 20 непридатних 
14 „працездатних". (З нарису 
Е. Карасійчука в часописі 
„Рабочая Газета" з 14 травня 
Ц р-

НЕСНОДгеАНКА 
Ніла, лікарка-терапепт на 

Прикарпатті, прийшла рано-
вранці на працю до лікарні. 

— Чого так рано, докторе? 
— привітливо зустрів її заві-
дувач лікарні Віктор Карло-
вич. — А в мене для зас — 
несподіванка! Незабаром діс-
танете ордер на двокімнатне 
мешкання. („Рабочая Газета" 
з 14 травня ц. р.) 

ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ 
„СОБАКИ" П „КОТИ" 

Дитячі забавки, виготувані 
Київською фабрикою гумових 
виробів, мають дивний, неви-
разної барви, вигляд. Напом-
пус дитина таку „собаку" або 
„кота", а на них шви розла-
зяться грубі, як мотузки, 
пише В. Власенко в часописі 
„Рабочая Газета" з 13 трав-
ня ц. р. 

ВОДА — ГОСТРЕ ПИТАННЯ 
У ЛЬВОВІ 

..Літо. — пише „Рабочая Ѓа 
зета" з 20 травня, — прийде 
точно за розкладом . . . Далі 
часопис переказує розмову з 
А Ягодзинським, головою 
Льнівського міського ппконав-
чого комітет}' про літній від-
почннок львов'ик: „Спочатку, 
звичайно, про воду. Адже для 
нас, це одно з найгостріпшх 
питань. Досі основним і сди-
ннм місцем відпочинку вва-
жалося олеію Довго-Назарія, 
десь за дванадцять кілометрів 
від міста. Цього року появнть-
ся ще одно водоймище — у 
селищах Брюховичі та Крив-
чнці. 

Львіп славиться своїми пар-
ками. Такі з них, аќ Стрий-
ськнй, ім. Богдана Хмель-
ннцького, Високий Замок — 
це шедеври декоратнвно-пар-
кового мистецтва і ввійшли 
до скарбниці спітової зеленої 
архітектури Недавно львов'я-
кн заповнили ще один парк 

‚.Дружбу", наймолодший 
у місті. Парк посадили сила-
мн громадського. методою 
народної буДОВИ". . -

З ЎКРАПЛІ ДЛЯ П І Д И 
Харківський тракторний 

завод дотерміново виконав 
п'ятимісячний ПЛЯН виготов-
лення тракторів для ІндП. З 
конвеєру готові для Індії 700 
тракторів- (‚‚Рабочая Газета" 
з 13 тразнл ц. р.) 
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М. Мельник 

ВМІШУВАТИСЬ ЧИ НЕ ВМІШУВАТИСЬ 
У ЧУЖІ СПРАВИ? 

Повільна демократія, швидкі її вороги 
„Новий світ мусять мудро підходити до своїх завдань, 

взявши на увагу нові реальні вартості Першим таким реаль-
ННМ.ЧИИНПКОМ с те, що старі концепції й старі формули стали 
здебільше недійсними. У нинішньому світі, коли вороги волі 
говорять про визвольні війни, поділ на громадянські й між-
народні війни втратив уже багато з свого давнього значення. 
Далі, реальним чинником с те, що сили волі рухаються по-
Налу, чи то на фронтах політичному, економічному чи мілі-
тарному, а сили невільництва й підривної роботи рухаються 
швидко, рухаються раптово і рішуче. Потрете, знаємо, що 
коли комуністичний табір прагне використовувати нужду, то 
вся діяі-яа американська система опиняється у смертельній 
небезпеці . . . " 

Ці мудрі слова виголосив президент Л. Б. Джансон У 
своїй промові на форумі Бейлор-універснтету в Вако у Тек-
сасі'минулої п'ятниці, вимагаючи створити таку „міжнарод-
яу машинерію", яка була б здібною протидіяти небезпеці, що 
вимагає негайної реакції. ‚‚Коли години можуть рішати про 
д'олю генерацій, то момент рішення мусить бути водночас мо-
Кеятом дії". Тому Президент — конкретно — вимагає ство-
рнтн міжамериканську збройну силу, яку можна було б не-
ѓайво перекидати до кожної країни американського контн-
ненту, де „сили зла" спробували б використати місцеву сн-
туацію і „здобути тріюмф через терор і підбій через хаос". 
Президент виразно покликався на прецедент з Домінікансь-
кою республікою, де треба було діяти негайно, щоб протнста-
внтися гострій загрозі хаосу та комуністичного перевороті', 
і куди, внаслідок відсутносте такої міжнародної, чи пак між-
амернканської збройної сили Америка мусіла вислати влас-
не військо. 

`Пропозиція Президента правильна й доцільна, його внс-
новкя з Домініканської лекції логічні. Але в тепереішніх об-
стввнпах Навряд чи легко буде здійснити їх. Бо сумнівним 
с, щоб лвтнно-американські держави погодились на активну 
допомогу — континЃентами війська й грішми — в реалізації 
такого задуму. Можна припускати, що тут виринуть застере-
Жеяня як принципового характеру — острах проти втручай-
ня у внутрішні справи держав і острах перед внутрішньо-по-
літкчннми комплікаціямя, так і характеру практичного; брак 
фондів та брак відповідно вишколених військових частин. 
Проте, справа не в снлі і вншколеності тих військових з'сд-
н`аяь, що їх могли б дати для такої міжамериканської зброй-
вбї сили поодинокі південноамериканські країни, а в прнн-
цнпі та радше маніфестації, що вони, відповідно до своїх 
спроможностей, готові боротись за волю та проти аґреснвно-
го комуністичного імперіалізму, що вони готові перебрати 
сцшвддповідальність за оборону волі не тільки в своїх власних 
країнах, але і в сусідніх. 

Президенти ЗДА не говорять для пропаганди. І коли 
Президент Джансон видвнгнув таку концепцію, то можна 
сподіватись, що раніше чи пізніше прийде й до її поступово-
го здійснення. Це було б дальшим поважним кроком в орга-
нізації оборонної могутносте, як і оборонної готовости віль-
ного світу та новою поважною пересторогою для комуністнч-
них ворохобників. Здійснення того задуму було б тіѓм доб-
ром. що вийшло із домініканського лиха. 

Американська закордонна 
політика донедавна, тобто до 
інтервенції у В'єтнамі і Домі-
ніканській республіці, стояла 
досить твердо на принципі 
невтручання у внутрішні 
справи інших держав. 

Ця політика мала бути, між 
іншим, підставою слівісяуван-
ня з Совстським Союзом. 
Згідно з плянамн. її остаточ-
ним наслідком був би Совст-
ськнй Союз, що остаточно пе-
рестав бн поширювати сферу 
своїх впливів і може навіть 
колись став бн демократвч-
ною державою. Хто знає, чи 
принаймні частинно жертвою 
тієї полѓѓиќн не впала Ма-
дярщнна. 

Відносно недорозвинених 
країн Азії, Африки і Півден-
ної Америки протагоніста цієї 
філософії твердять, що інтер-
венція ЗДА у будь - якому 
місці тих континентів для 
підтримки національних уря-
дів — ще яскравіше втручан-
ня у чужі справи. На їхню 
думку, комунізм є основною 
силою в тих країнах, і тому 
навіть недоцільно тому про-
тивитнсь, бо населення під-
тримус комуністів, а без під-
трнмкн населення ЗДА нічо-
го не вдіють. їхня порада — 
не опиратись приходові до 
влади людей покрою Кастра 
і Тѓѓа, бо вони в дійсності ні 
від кого не залежать і особли-
вої небезпеки для ЗДА не 
представляють. Немає сумні-
ву, що тій політиці й завдячує 
Кастро консолідацію своєї 
влади. 

Інтервенція ЗДА у В'стна-
мі і Домініканській республі-
ці вдарила по політиці невтру-
чання і разом з тим внклнка-
ла велике обурення серед лі-
беральннх інтелектуалів Аме-
рикн. 

Коли розглядати проблему 
В'єтнаму і Домініканської рес-
публікн з точки зору так 
званої реальної політики, 
тільки надзвичайно заавансо-
ваннй мрійник міг би залипги-
тн три чверті світу для людей 
типу Тіта і Кастра у пере-
конанні. що такого роду роз-
в'язка ніякої шкоди для Аме-
рикя не принесе. 

Всі згідні в тому, що Китай 
і СССР, безоглядно змагаю-
чись за впливи в світі, без 
надто великих труднощів 
встановили б за допомогою 
техніки ‚‚національних рево-
цюцій" сателітні режими у 
кожній недорозвиненій краї-
ні. Чи такі успіхи зменшили б 
апетити цих двох велетнів? 
Адже Китай ще зовсім недав-
но окупував Тибет і нападав 
на Індію. Советськин Союз 
дуже скоро після війни забув 
про те, хто його вирятував 
від певної поразки, і вирішив 
за допомогою холодної війни 
та шантажу здобути решту 
Берліну. Хрущов у самому 
розпалі „коекзнстенції" вста-
иовив був атомові ракети ‚.за 
два кроки" від берегів ЗДА. 

На основі яких міркувань 
можна припустити, що, здо-
бувшн В'єтнам і Домінікаясь-
ку республіку, апетити кому-
ністів зменшаться? А що, ко-
лн після того як Індія, Пакіс-
тая — що їх так само тяжко 
було б боронити, як тепер 
В'єтнам — та інші країни 
стануть сателітами, Америка 

ЧИ СВЯТКУВАТИ РОКОВИНИ ПЕРЕМОГИ? 
Мюнхен. — Згадка про пе- Ельбу, де йому призначили 

ремогу над небезпечним во- j переможці жити, за короткий 
рогом кожному народові со- час поставив на ноги велику 

Наші лікарі 
Крім священнка-сповідннка. навряд чи с яка інша про-

фесія, що була б так тісно й інтимно зв'язана з тими, які по-
требують її знання і послуг, як професія лікаря. Священнк-
спрвідннк знає недомагання і потреби нашої душі, а лікар 
знад потреби і недомагання нашого організму. „Наш лікар" 
— бо про нього мова в цьому коментарі — є нашим найбіль-
щям приятелем; він наш порадник і рятівник, він не тільки 
записом ліків зменшує наш біль, лікує наші фізичні недуги, 
ало-й є нашою надією, нашим опікуном. Очевидно, що за свої 
послуги лікар мусить брати заплату, але вона не стоїть у 
жадному відношенні до тієї ролі, яку грає лікар у нашому 
житті та в житті нашої родини, не стоѓгь у жадному відно-
шенні до його знання і праці, до його постійної готовости та 
до його відповідальносте. Нашою пошаною, нашим довір'ям 
і нашою доброзичливістю ми можемо бодай частинно віддя-
чнтнся нашому лікареві за всю ту дбайливість і ту опіку, що 
їх ми від нього маємо. 

Усе тс, що сказано тут про нашого лікаря індивідуально. 
можна достосувати й до наших лікарів як до суспільно-ста-
нової групи. Останній. 11-ий з черги з'їзд Українського Лі-
кдрського Товариства Північної Америки, що відбувся на Со-
юзівці в суботу й неділю 29 і 30-го травня, міг послужити 
на це найкращим доказом Упродовж двох днів нарад ані 
разу й ані словом не згадано чогось такого, що лікарі самі. 
як професіоналісти і громадяни, бажали б від української 
громади. Усі дебати зводились тільки до одного: як лікарі 
і їхнє професійне Товариство могли б ще більше і краще 
служити своїй суспільності, своєму народові. Лікарі і їхнє То-
вариство - перші в жертвенності на прерізні добрі ЦІЛІ. В ба-
гатьох випадках, як. наприклад, у збірці на фонд Кардниа- І 
ла Сліпого, вони виявили ініціативу, Будова церков, шкіл і 
народних домів, опіка над молоддю, як і багато інших ділянок І 
вашого суспільного життя мають неперевершену допомогу і 
збоку наших лікарів ВисловленнЃі під час з'їздового бенкету 
дбтЄП. шо дотеперішнього голову УЛТПА д-ра Мнрона За- (1) 
рндького називають у його парафії в Бруклцні ..також дека-
ном". мас свою вимову, як маг. її і вже прнслівна помнсло- Тоді, коли на рідних землях 
вість та щедрість у жертвенності теперішнього голови д-ра І московський ворог нищить на-
Богдана Олесницького ішу культуру, мову і націона-

Неоцѓненну вартість мають інші галузі діяльносте УЛТ- ільне організаційне життя, ми 
ПА та поодиноких лікарів. Своїм знанням, свсктю високою тут. на Новій Землі, довершн-
професійною етикою, своїми науковими працями вони здобу- 'ли 15-ть років роботи на на-
в#ють розголос і респект до українського іменќ та української родній. професійній ниві. Нам 
науки в американському, каяадійському і міжнародному сві- нашою роботою треба гордн-
Ті. Своєю суспільною активністю, публікацісю ..Лікарського тяся, бо ми з успіхом зібрали 
Вісника", створенням Термінологічної Комісії вони викону'ють в гурт українських лікарів і 
те, чого не можуть виконувати їхні колеги на ..нашій, не сво- суспільною працею допомог-
їй землі" в Україні. Багато з цих наших лікарів, яких ми з ли нашій громаді поширите 
тривогою викликуємо чи відвідуємо п кожнім порі дня і ночі, українське ім'я в світі. Вже 
Щоб рятувати своє чи своїх близьких життя rue ще знахо- кілька років видаѓ, наше прі 

зайде в конфлікт з одним чи 
другим червоним велетнем? 
Чи це Неможливе? А як так, 
то що тоді робити: здаватися 
чи розпочинати атомову вій-
ну? На якому становищі у та-
кій ситуації були б ті люди, 
що сьогодні підтримують по-
літнку невтручання ? Краще 
бути червоним, як мертвим? 

Такої можливости виключи-
ти не можна. Коли б навіть 
усі Кастрн і Тіти залишились 
вентральними, яка була б з 
того користь? У такій ситуації 
куди вигідніше було б 'мати 
по своїй стороні ряд союзни-
ків, аніж ряд нейтральних і 
атомову бомбу. 

Та коли подивитись трохи 
далі вперед, тоді й атомова 
бомба багато ие допоможе. 
За кілька, а наЙдалі за кіль-
канадцять років Китай мати-
ме і атомову зброю і ракети у 
такій кількості, що зможе 
знищити хоч якого противнн-
ка. Хто ж тоді поважиться, 
на випадок конфлікту, розпо-
чати атомовий обстріл свого 
ворога? 

Отже з точки зору реальної 
політики треба тільки дякува-
тн Богу, що маємо ПрезндеИ-
та, який вирішив, що тепер є 
найкращий час для того, щоб 
стримати експансію китайсь-
кого чи росіїіського комуніз-
му. Коли є хоч яка надія 
уникнути третьої війни, то це 
— єдина правильна дорога. 
Президент учинив правильно 
також і з моральної точки зо-
РУ-

Російські комуністе вже со-
рок п'ять років поневолюють 
ЦІЛИЙ ряд колись незалежних 
і вільних народів. А сателітні 
країни тримають вони в своїх 
руках з поміччю маленьких 
клік, що їх величезна біль-
шість населення толерує лн-
ше тому, що боїться російсь-
ких багнетів. Однак, ті самі 
люди в Америці, що так силь-
но незадоволені з потягнень 
Вашингтону в Домініканській 
республіці і В'єтнамі, якимсь 
чином не бачать тієї коло-і 
сальної аморальносте, стосо-
вавоі одним народом і режн-
мом супроти мільйонів людей 
Східяьої Европи. 

Коли Китай чи СССР почн-
нають в якійсь педорозвнне-
ній країні підривну роботу за 
допомогою своїх аґентів, зброї 
і грошей, тоді тут і там мож-
на почути обережні і фор-
мальні вислови протесту. Та 
коли та підрпвна робота прн-
бнрас форм революції, тоді 
вже ні Америці і нікому іншо-
му не можна втручатись у 
„внутрішні" справи тієї краї-
ни, бо це ‚‚проти волі насе-
лення", бо це — неморально. 

Щоправда, у деяких внпад-
ках американський уряд під-
тримав національні режими, 
які не мали підтримки збоку 
виразної більшосте. Але яка 
остаточна мета тієї політики? 
Поневолення людей, здобуття 
територій чи багатств тих кра-
їн? Остаточна мета тієї полі-
тнкн — це свобода людини, 
це політичні устрої, що пра-
цюють не для імперіяльних 
інтересів однієї чи другої ве-
ликодержави, а для своїх 
громадян, це система політеч-
нпх відносин, що там. де вона 
застосована, приносить людям 
довготривалий мир, свободу і 
взаємну пошану. 

лодка. Стародавні греки від-
значали свою перемогу над 
греками `на Маратонському 
полі б. Атен 480 р. перед на-' 
родженням Христа не тільки 
„пам'ятниками, але й драмою 
„Перси", що її написав Есхіл. 
Цю драму виставляли в теат-
рах античної Греції. 

В Европі воєнне щастя пе-
реходнло від одної країни до 
другої. Та нація, що святкує 
свої перемоги над іншими, 
знає добре, що колишні її су-
перникя на полі бою також 
можуть славити свої перемо-
ги. які були поразками для 
інших. 

1959 року Москва відзнача-
ла ювілей 250-ліття перемо-
гн Петра під Полтавою. Оче-
вндно, шведи роковин своєї 
поразки не святкували. 

На початку травня ц. р. у 
Франції з великим шумом 
святкували 20-ті роковини 
капітуляції гітлерівської Ні-
меччнни. В цьому святі взя-
ла участь і делегація з СССР. 
Виголошувалося промови про 
‚.братерство зброї" між Фраи-
цісю і Росією, але `не згадува-
но, що уряд СССР вітав Гіт-
лера. свого союзника в 1940 
іюці, з приводу перемоги Ні-
меччнни над Францією. 

В 1962 році, коли в СССР 
святкували 150-ті роковини 
поразки Наполеонівського ві-
йська на Московщині, у Фран 
ції не 
приводу 

армію і сподівався знову опа-
нувати європейські країни. 
Не забуваймо, що тоді Фран-
ція була вайлюдніпюю краі-
ною в Европі. Супроти 70 
мільйонів французів, Англія 
мала коло 10 мільйонів насе-
лення, Німеччина, розділена 
на численні князівства, мала 
коло 17 мільйонів. 

Лорд Веллінгтон привів 

Виставна 
Павла Д . Кор'жа 

У галери Гамлера при 57-ій 
вул. в Ню Иорку Bitfi2-ro до 
ЗІ-го травня відбувалась вис-
тавка визначного- російського 
маляра Павла Koptea. Ґалерія 
влаштувала цю виставку в 
рямцях „культурного обміну" 
між ЗДА і СССР. 

Маляр Корін народився в 
селі Палех у центральній Ро-
сії в 1892 р. і походить з роду 
іконописців, що зберігав тра 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

ПРО „Ttfotmai 
ШОВІНІЗМУ" 

Дякую Лесі Лисаќ за її 
гарні статті. Вони вносять 
щось нове, висловлюють те, 
що кожному лежить на серці, 
сндить на язнцічТут хочу де-
що додати до Десиного „трош-
кн шовінізму". 

Я думаю, що Леся напевно 
не думала про властивий шо-
вінізм, а липіе`хоче, щоб ми 
змінили наше'становище суп-

свос військо' з Англії на^ввро^Д"їпТо релігійного малярства р о г н ч у ж и н ц і и , бо теперішнє 
пейсБКий континент проти 
Наполеоне, але його снлн бу-
ли малі супроти французької 
армії та й тактика англійсь-
кого війська була старомодна. 
Перед заходом сонця бій між 
англійцями і французами під 
Ватерльоо похитнув віру в 
перемогу навіть у такого за-
гартованого генерала як Вел-
лінгтон. 

‚‚Хоч бн ніч настала, або 
прусаки прийшли", — казав 
Веллінгтон. 

Дійсно, з свіжим військом 
прийшов на поміч аяглц‡цям 
пруський генерал Блюхер. 
Армія Наполеона була розбн-
та, імператор французів по-
пав у полон. З того часу пе-
ревага в європейській і світо-
вій політиці на довгий час пе-
рейшла до Англії. 

Промова королеви ЄлнсаВе-
ти П 20 травня 1965 року, в 
якій вона згадала ‚‚неоцінеН-
ну поміч" маршала Блюхера 
англійському військові під Ва-

впшалися з того І терльоо, викликала протести 
Напевно французи й осуд у Франції: мовляв, ко-

болюче відчули б, коли б ні-
мецькнй уряд улаштував свя-
то на згадку про поразку 
Франції у війні 1870-71 ро-
ків. Як бачимо, в цих ювіле-
ях на згадку про воєнні події 
‚.один скаче, другий плаче"... 

Цими днями королева Вели-
кобританії Єлнсавета, відпо-

відаючн на привітання ні-
, мецьких гостителтв, згадала 
'про бій під Ватерльоо, в яко-
му англійське та пруське вій-
сько СПІЛЬНИМИ силами роз-
били армію Наполеона. Ста-
лося це 1815 року, отже 150 
років тому. 

Це був рішальннй момент 
історії Европи. Імператор На-
полеон, покинувши острів 

ролева вчинила нетакт, зга-
давшн поразку французького 
війська в бою з об'єднаними 
силами Англії і Прусії під 
Ватерльоо. 

Великий паризький щоден-
ннк „Фіґаро" підкреслив усю 
недоречність відзначування 
ювілеїв перемог, що відбува-
ються в різних країнах. Ця 
газета пише: 

„Чи не прийшов час, щоб 
європейські держави провели 
рису під згадками про свої 
перемоги, ліквідуючи ювілеї, 
якими вони пригадують собі 
навпереміну здобуті перемоги, 
бо ціллю політики мас бути 
відбудова Европи". 

П. А. 

ДЖАНСОН ЗАПОВІВ БОРОТЬБУ ПРОТИ 
НУЖДИ В ПІВДЕНОМУ В'ЄТНАМІ 

Вашингтон. — Президент 
Джансон заявив у своїй всту-
пній промові на пресовій кон-
ференції в минулий вівторок 
2 червня, що він рішився, не 
чекаючи кінця вший у Півден-
ному В'єтнамі, поспішите з 
допомогою тамошньому насе-
ленню на зменшення його 
нужди, що й допоможе пере-
могтн комуністичного ворога. 
Президент звернув увагу на 
такі факти, як той, що пере-
січно південний в'єтнамець 
заробляє 100 дол. річно та 
що на кожних 29.000 осіб є 
там тільки один лікар, коли 
одночасно в ЗДА один лікар 
припадає на 700 осіб. Замість 
5.000 потрібних лікарів —ПІв-
денннй В'єтнам має їх тільки 
200. Президент зголоснв до 
Конгресу просьбу на прнді-
лення йому тим часом 89 мі-
льйонів на надзвичайну допо-
иогу південно - в'єтнамсько-
Му населенню. Мається на у-
вазі використати великі водні 

Меконг для будови великої 
електрівні та будувати кліні-
кн. Президент порозумівся 
вже з Асоціяцією Американ-
ськнх Лікарів щодо набору 
добровольців - лікарів, особ-
лшю хірургів, які погодились 
би поїхати до Південного В'ст 
намў. Президент заповів, що 
в майбутньому він звернеться 
до Конгресу за дальшими су-
мамн на ту саму ціль. Його 
уповноваженим і дорадником 
в цих справах є колишній 
президент Світового Банку 
Юджнн Блейк, який їздив до 
Південного В'єтнаму 'й інших 
країн Південної Азії та знає 
тамошні господарські пробле-
міг. Відповідаючи на залити 
журналістів, Президент приз-
нав, що в останніх днях пож-
вавнлись у Південному В'ст-
намі бойові акції, які прннес-
лн важкі втрати в людях. 
Президент підкреслив, що ке-
рівні американські кола „сту-
рбовані" цим і стежать за ци-

резервуари в басейні ріки ми подіями. 

три сторіччя. Шістнадцяти літ 
нім хлопцем попав у мнстець-
ку школу в Москві, де проф. 
Нестеров відкрив його велн-
кнй талант. У 1920 роках він 
познайомився з Максимом По-
рькнм, який, здасться, багато 
допоміг йому в мистецькш 
кар'єрі. Корін намалював вс-
лнгенськнй портрет Горького, 
що є на виставці в Сорренто, 
в Італії. Він подорожував та-
Кож по Німеччині і Франції 
в 1930-их роках, які позначн-
лнсл цікаво в ного мистець-
кій творчості цього періоду. 

На виставці в Ню Иорку 
можна було оглядати ряд ве-
лнтенськнх портретних ком-
познцій цього майстра 1930-
тих років, що представляють 
визначні духовні особи Моск-
вн в добі сталінського терору. 
Ці портрети в чорній тонації 
справляють помітне враження 
на глядачів своєю експресією. 
Мнстець робив ряд великих 
студій до композиції „Пана-
хнда", яку все така не зміг 
виконати тільки у невелико-
Му форматі. Цей шкіц не пе-
редас виразу облич з такою 
силою, як це бачимо на по-
одинокнх портретах - студіях 
до "композицій. 

Перед глядачем постає пн-
тання: як можливо було мист. 
цеві малювати таку тематику 
за часів Сталіна? Тепер, оче-
видно, московський уряд ви-
користовус ці твори для своєї 
пропаганди в Америці, щоб 
показати, яку велику свободу 
мистецького вислову мають 
мистці в Совстськоиу Союзі. 
Проте, глядач може виразно 
побачити, як змінювалось ми-
стецьке „я" цікавого мнстця 
Коріна, коли він примушений 
був достосовуватнся до вимог 
соцреелізму. Корін мусів пе-
рейтя від евогчунв^(ђченого по-
нурою життьовою дійсністю, 
характеристичного стилю 30-
тнх років, до нового і чужого 
йому ‚‚радісного" соцреаліста-
чного зображування облич со-
встськнх бонз. Це виразно по-
мітно в груповому портреті 
трьох малярів (Купріянова, 
Крилова і Соколова), що від-
різнясться дисонансом у дру-
гій половіші виставки. Гале-
рія розділила зовсім влучно 
ці два світи маляра в двох 
частинах свого простірного 
приміщення. Люди всетакп 
не' завжди побачать цю різни-
цю, яка кидається в очі мнст-
цеві, коли він глядить на чу-
довий експресійнйй портрет 
Коненкова з 1947 року і зга-
даннй уже нецікавий пропа-
Гандивннй портрет трьох ма-
лярів з 1957 р. Майстер екс-
пресії з рвучкою малярською 
лінією мусів підпорядкувати-
ся вимогам урядового курсу, 
представляючи на фотогра-
фічний лад вдоволених і си-
тих ..вндающіхся совстських 
людей", і тим обннзив свій 
мистецький рівень. 

Роман Гіачовський 

становище дуже дорого нам 
коштувало. Ми люди м'якого 
серця, гостинні, слухаємо, що 
нам чужий скаже, у нас чу-
жа людина свята, але та са-
ма людина, замість цінити це, 
лізе нам на голову. Вкінці До-
ходить до того, що чужинці 
починають думати й переко-
нувати всіх, що наша Батьків-
щина — не наша, а їхня ,зіД-
вічна" земля. Про москалів 
то вже нема що й говорити. 
А рада на це така: „трошки 
шовінізму". Певно, що на на-
шій землі чужинці повинні 
мати рівні права з українцями, 
але ні в якому разі не можна 
їх ставити понад свій нарід. 

На еміграції, в тих самих 
умовах, що й інші народи, ми 
навіть де в чому випередили 
наших колишніх займанців-
„культуртреґерів". Тож, коли 
члени якоїсь нації горді, то це 
ще не значить, що вони від 
нас ліпші. Таж бути гордим 
на це багато не треба, Прав-
да, є й слушна причина, Що 
робить людину чи націю гор-
дою: це свідомість, що дана 
людина чи нація чогось доко-
нала, чимсь наперед вибилась. 

Матеріяльні можливості у 
нас тепер більші як були ко-
лись вдома, йдеться лише про 
те, щоб ми показали, що вміс-
мо щось, можемо стати за своє. 
Ми ж репрезентуємо н а ш 
поневолений нарід, ми мусн-
мо себе і його боронити. 

Отже, треба ! знову щось 
починати, бо пам'ятник Шев-
ченкові вже славно закінчи-
лн. Як казав колись поет 
Драй-Хмара: ^Лежачи на пе-
чі. держави не здобудеш". 

Була думка зібрати в і д 
кожного українського еміґ-
ранта по одному лише доля-
рові на фонд, скажімо, укра-
їнської культури. Є нас міль-
йон, зберімо ж мільйон, А як-
бн цей факт яро нас добре 
свідчив: значить мільйон лю-
дей щось подумало, і про ту 
саму справу. За тем мільйо-
ном можна б зібрати ще один, 
бож що то кому дати одного 
доляра? За ті гроші можна б 
закласти якесь підприємство, 
де наші заслужені й незаслу-
жені ще люди.могли б працю-
вати за своїми здібностями і 
кваліфікаціями. 

Добре, але? Жадного „але", 
—- дивімся на ту заготівлю 
долярів від к о ж н о г о, як на 
спорт. Не все ж ловити рибу, 
в гольфа грати чи в коршмі 
сидіти. А скільки б то було 
при тому задоволення та різ-
ннх пригод, як і при кожно-
му іншого роду спорті! 

Тому мій клич: всі до пра-
ці. всі на фронт, старі й моло-
ді. вчені й невчені. ті. що пра-
цюють, і ті, 'що ні, студенти, 
пенсіонери — всі! 

Іван Івахів 
Денвер. Коло. 

Д-р Миром Л. Зарнцький 

УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

(Звіт з діяльносте голови УЛТ ПА за час під 
24 червня 1963 р. до 29 травня 1965 р.) 

від мене ці два роки. Але від- тали, що перша середа кож 
ваги додавала мені свідомость ного місяця є нашем днем за-

длть час і сили, щоо виконувати різні 
своїх громадах. 

Праці, досягнень і заслуг наших лікарів забагато, щоб 
їх можна було належно схарактеризувати в короткому комен-
тарі. Все це тільки доказуѓ, і потверджує, що наші лікарі 
справді наші, в повному- значенні цього слова Кожний з нас 
нехай сам собі відповість, чи й ми, як одиниці і громада у 
професійному і громадському відношенні до наших лікарів 
віддячуємось їм тим самим, даємо їм усі причини вважаѓв нас 
‚.своїми", як вони їх дакгґь нам. 

ромадські функції н фесінне товариство украінсь-
кий журнал, тоді як на рідних 
землях перефорсовусться ро-
сійську мову. Ми і на будуче 
повинні пам'ятати, що нам не 
вільно замикатися у нашій 
професійній організації, але 
треба завжди бути органічно 
Пов'язаним з нашою грома-
дою тут. у вільному світі, а 

духово з рідним краєм, і що 
головною метою нашої праці 
с такн добро нашої батьків-
щнли, з якої ми вийшли. 

Сьогодні, по двох роках пра-
ці. стаю на тому самому міс-
ці. де в червні 1963 року з 
мандату 10-го З'їзду Делеґа-
тів УЛТПА перебрав я обо-
в'язки голови Головної Упра-
вн УЛТПА. 

Я був свідомий відповідаль-
ностн і ваги завдання, що спа. 

їдало на мене. Воно було THaJ 
більше, що З'їзд Делегатів не 

і прийшов до порозуміння і не 
вибрав головного редактора 
нашого журналу. З неспокоєм 
я промовляв на закінчення 
З'їзду, дякуючи Вам за дові-
р'я до мене та й вибір. Зда-
вав я собі вловні справу з то-

факту. що в склад нової Уп-
равн ўвипили енергійні, солід. 
ні колеги, яких пізнав я осо-
бнсто вже тут на американсь-
кому континенті. їхню робоч 
ту я обсервував і пізнавав, 
стикаючися і перебуваючи з 
ними як виборний голова. 
Знав я. що вони ввійшли до 
Управи, щоб допомогти мені 
і віддати свій досвід та свій 
труд для дальшого розвитку 
нашого товариства. 

Мавши в Управі майже всіх 
членів попереднього складу 
Управи, я старався не заводи-
тн змін, а достосовуватнся до 
вживаних метод праці і звн-
чаїв. 

Під час останньої каденції 
відбуто 21 засідання Головної 
Управи. 20 засідань відбуто 
в домівці товариства, а одно 
в домі голови Головної Упра-
ви. Всі члени ҐУ регулярно 
брали участь в засіданнях і 
виявляли велике заінтересу-
вання в праці товариства. ЃУ 
працювала в цілковитій гар-
монії, дискусії були речеві, у-
часть членів була майже 100-
вѓдсоткова. Цим я хочу зазна-
читп, п{о члени ЃУ були ду-го, скільки праці, зусилля, 

хисту і посвяти вимагатимуть я^е обов'язкові, добре пам'я 

сідань, і всі на них з'являлись. 
Ухвали западали майже од-
ноголосно. 

На одному засідані ЃУ бў 
лн присутні перший містого-
лова і предсідник Канади д-р 
Петро Глібовнч і д-р Тома Ла 
пичак наш редактор. На 
ньому ми обговорювали спра-
ву дальшого видавання жур-
налу. В засіданнях ЃУ брали 
також участь проф. д-р Юрій 
Трухлий — як координатор 
5-го Наукового З'їзду Україн-
ських Лікарів Америки і Ка-
надн, д-р Роман Мороз і д-р 
Роман Кузів — як екзекутива 
Сгнпендійного Фонду, д-р Бог-
дан Шебунчак — як мннуло-
річний голова Метрополіталь-
ного Відділу Ню Иорк, як теж 
д-р Степан Ворох і д-р Богдан 
Бабіїі — члени цьогорічної 
У п р а в и Метрополітального 
Відділ^,-. Обговорювано спра-
вн. які відносились до обох У' 
прав. Головної Управи і Мет 
рополітального Відділу. Н а̀ ' 
одному засіданні були прнЯ' 
сутні адвокат Володимир Стек 
— правшій дорадник і його 
книговод Иосиф Сндор. 

рад і збільшення їх вндатнос-
тн кожний член ЃУ одержу-
вав за кілька днів перед засі-
Данням копію протоколу по-
переднього засідання та поря-
Док нарад, щоб познайомити-
ся з даною проблематикою і 
над нею застановитеся. Ці ко-
їіії, крім членів ЃУ, одержу-
Вали також д-р Петро Глібо-
Внч — представник Канади, 
д - р Тома Лапичак — голов-
Внй редактор та д-р Ростис-
лав Сочинський — голова 
Контрольної Комісії. Цю снс-
тему впроваджено ще за ми-
вулої каденції, і вона вняви-
лась доброю, скорочуючи час 
дискусій і уможливлюючи ма-
йже одноголосне приймання 
постанов. Протоколи засідань 
ЃУ, як і копії всіх листів пе-
реховуються у секретаря. 

Плин праці Головної Управи 
На пертому засіданні ЃУ. 

яке відбулося 1 липня 1963 p., 
перебрано функції та основні 
матА^ялн товариства, як чар-

статут, печатку і книгу 
протоколів попередньої упра-
ви. На ньому обговорено всі 
Напрямні праці товариства, як 
Вида няќня журналу, котра то 

Засідання відбувалѓися .раз тема була дискусією кількох 
на місяць. Для скороченая на- засідань, анстарання статуту 

неприбуткового т о в а рнства, 
поглиблення з`в'язків з Відді-
ламн, утримування ближчих 
контактів з пординокнми чле-
намн, зокрема членами Відді-
лу при ЃУ, створення нових 
Відділів у ВЃннїлеґу `на про-
вінцію Манітоба, в Саскатуні 
на провінцію Саскачеван та 
по можливості в Каліфорнії, 
для Західньої Америки, збіль-
шення членів та притягнення 
студентів медичних шкіл до 
Медичної Громади, створення 
Секції Фармацевтів, Терміне-
логічної Секції, підтрнмуван-
ня праці Видавнігчої Комісії, 
посилення спі`впраці з україн-
ськими науковігми. громадсь-
кимтг і допомоговнми органі-
заціямн, поширення і поглиб-
лення медичного знання серед 
громадянства h о п у лярнимн 
рефератами, покликання Ко-
місії Стипендгйного Фонду і 
опрацюващія його правнль-
ника. 

Напрялгаі_праці уложено на 
основі найконечнішнх потреб 
товариства. Крім цього поста-
новлено спопўляразуватп іга-
ше товариство-так на україи-
ському, як і американському 
теренах. 

(Далі буде) і 



ч 

Український Музичний Інститут 

в Ню Йорќу 

ПОПИС МУЗИЧНОГО САДКА 
Субота, 5 ЧЕР'ВНЯ 1965 p., точно год. З по пољ 

у великій залі УНДому в Ню Порќу 
142 2-га Квото 

В програмі: ІНСЦЕНІЗАЦІЇ КАЗОК. 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ВО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
РАДІЇ в США І ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВШАНУВАН-

НЯ НАМ'ЯТІЇ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В АМЕРИЦІ 
повідомляють, що 

1. В СУБОТУ, 5-го ЧЕРВНЯ 1965 р. в 6:30 год. веч. 
в будинку УВАН в СШАІ, 208 Вест 100-та вул., НЮ 
ИОРК 25, И. П. (еабвеЙ 7-ма Аве., Бродити) 

відбудеться 

А К А Д Е М І Я 
присвячена 

59-ій РІЧНИЦІ ТРАГІЧНОЇ CMEPTU СВ. НАМ. 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
Голови Д`иректорії 1 Головного Отамана Військ 

Української НародньоІ Республіки 
Академія складастьсл з доповіді та мистецької частини. 
Доповідь виголосить проф. Микола Степанеико 
В мистецькій частині беруть участь: Ізабелла Курдиднк-

Фом(`пко, Віра Мілянська. О. ОмельськиЙ 1 С. Мілям-
ськнй. 

Подробиці в програмках. 

2. В НЕДІЛЮ!"6-ГО ЧЕРВНЯ 1965 року 
після Служб Божих в Українських Церквах м. Ню 
Норку І околиці будуть відправлені — 

ПАНАХИДИ 
за спокій Душі Св. Пам. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, Його 

Дртж№ін ОЛЬГИ і Доньки ОЛЕСІ. 
Представництво і Комітет закликають усе Українське 

Громадянство, а зокрема, кол. учасників Визвольної Во-
ротьбн за нашу державність, українську Молодь і ўкраїн -
сько-амернканські Організації до участи в цих урочисто-
стях. 

Представництво 1 Комітет 

Наталія Данильченко... 
(Закінчення si отор. 1-сЛ) 

ту і дещо старшого віку лю- ва ‚‚українізація" всісї тісї о-
днну, із спокійннм виглядом І ко.іиці, спонукали його заку-
облнччя та лагідними очима, і пити саме ті простори. 
це й с п. Данильченко, наш і Які ж плянн мас п- Даниль-
сусід. ченко з тісю землею ? Насах-`І 

Весною минулого року він І перед, він хоче сам на ній о-
купнв у безпосередньому су-1 сісти. Він мас свої два доми, 
сідстві Союзівкн коло 4,000 
акрів землі. Вам було б пот-
рібно днів , щоб усю ту велн-
чезну посілість обійти і роз-
глянутн. Вона дотикає до 
річки, вона мас горн і ліси, 
мас поляйн і мас землю, на 
якій усе може рости. Вона мас Ітись виключно 
багато джерел води і вкорот-} свого ‚.хутора". 

один в Тінеќ, Н. Дж., а дру-
гай, тількнщо побудований у 
Покіпсі, Н. И. Тепер п. Да-
нильченко мас пляни побуду-
ватн собі дім на своїй землі 6L 
ля ‚‚Союзівки" Опісля інші 
доми думає продати і зайня 

розбудовою 
Він мас — 

товуваниин, залишити по собі 
тривку пам'ятку, що назавж-
ди свідчитиме і візеркалюва-
тнме найбільш характернстич. 
ну прикмету українця: любов 
до землі та свого народу, уо-
сібленням якої якої можна 
вважати саме п. Данильчен-
ка. 

Ф џ 
Џ 

Сл- п. Микола Даннльчен-

ко помер у п'ятницю, 7-го 
квітня 1957-го року в Покіпсі 
Н. И.( проживши 71 рік, не 
велівши сконкретизувати сво-
їх плянів щодо цісї великої 
посілости. Нею розпоряднла-
ся його Вдова, мавши ва ува-
зі великий задум Покійного, 
щоб цю посілість поставнтн 
на службу своїй українській 
громаді. 

ці вже матиме ставок, будову 
якого вже започатковано 

Спитаєте, навіщо п. Да-
ннльченкові стільки землі ? 
Він вже не мас, крім дружи-
ни , ані ближчої родини, ані 
власних нащадків. 

У принагідній розмові дові-
дусмось від нього самого, що 
спонукало Його придбати такі 
великі земельні обшнрн. На-
самперед питома нащадкові 
козаків любов до землі, прос-
тору та природи, а опісля йо-
го життьова мрія — бути її 
власником. 

П. Данильченко міг купити 
землю в будь-якому іншому 
місці. Проте, закуп та влашту-
вання „Союзівки" і поступо 

виходило б — великі і шляхет-
ні пляни, хоч сам він їх вазя-
вас фантасти чннмн. Побуду-
вавши власну хату, він пля-
нус створити довкола неї від-
повідне „сусідство", себто від-
продатн приблизно біля 100 
акрів пригожої під будову 
землі іншим українцям, охо-
чим збудувати собі доми в тій 
чудовій здоровій гірській о-
колиці. Землю цю вже тепері 
прочитується та прнготовли-
сться для будови. 

А з усіми великими прос-
торами? Плян ще не цілком 
сконкретизований, але п. Да-
нильченко задумує цими 
просторами відповідно та пля. 

І ново організованими онкорис_ 

;І Ню Гейвен, Конн. 
І ОБ'ЄДНАННЯ ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАШСЬКОІ і 
' НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
t Відділ в м. Ню Гййвен, Конн. 
І ' 8 
І В суботу, 5-го червяя 1965 року 

в 7-ій ГОДИНІ ВЕЧ. Ь 
4 -4 

в залі Української Католицької Церкви 
J 569 Джордж вул. Џ 
4 - відбудеться tf 

А К А Д Е М І Я 
J присвячена `й 
J 39-ій річниці трагічної смертн св. нам. 8 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ 

Український Музичний Інститут 
в Америці 

НЕДІЛЯ, 6-го ЧЕРВНЯ 1965 р. 
Год. 4:00 по пол. 

Заля УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ АМЕРИКИ 
2 East 79th Street (5th Ave.), New York, N. Y. 

ДРУГИЙ КОНЦЕРТ УЧНІВ УМІ 
з БОФАЛО, Н. И„ ВАШИНГТОНУ, Д. С. 
ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. Дж., ИОНКЕРСУ, Н. Й., 
НЮАРКУ, Н. Дж., НЮ ГЕПВЕНУ, Конн., 

ПАССЕИКУ, Н. Дж. 
ВСТУП ЗА ПРОГРАМКАМИ. 

Я Увага! Рочестер і околиці! Увага! 
УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ 

АМЕРИКИ — Відділ РОЧЕСТЕР, Н. И. 
подас до відома, що 

дня 6 червня 1965 р. о 3-ій год. по пол. 
в ЗАЛІ YWCA, 175 Клінтон Аве. Норт, 

— відбудеться — 

ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ ВІЧЕ 
Головними промовцями будуть 

Голова УККА д-р Лев Е. Добрянський (в англійській мові) 
Редактор Василь Мудрий (в українській мові) 

„КОМУНІЗМ, ПОНЕВОЛЕНІ НАРОДИ ЕВРОПИ 
І ЎКРАЩА" 

На Віче запрошено американських гостей: професорів 
університету, журналістів, видатних осіб міста Рочестерў 
та представників інших етнічних груп. 

На цьому Вічі повинні бути присутні представники всіх 
наших організацій, платники і не-платники Народного Фон-
ду. Наша репрезентація мас бути зразкова, щоб показати 
чужинцям 1 Політичному проводові міста, що українці гідні 
уваги в політнчігкх проблемах. 

,, УККА — Відділ в РОЧЕСТЕРІ 

fen: 

† 
Наспіла з Рідних Земель трагічна вістка, 

що з волі Всевишнього навіки заснула 
наша Незабутая СЕСТРА І ТІТКА 

ЗОЯ МИХАЙЛІВНА ГАИДАИ 
Замовкла та, що десятиліттями служила співом свому иа-
родові і рідкій українській культурі й тішила вкраїнські 

серця по той і цей бік океану. 
а 

В ЧЕТВЕР, 3-го ЧЕРВНЯ 1965 РОКУ 
у сороковий день П смертн, по Службі Божій 

буде відправлена 

П А Н А Х И Д А 
D церкві св. Арх. МИХАЇЛА в ИШНЕАПОЛ1С 

за спокій II Душі. 
Зажурені: 

ОЛЕКСАНДЕР М. — брат 
ОЛЕКСАНДЌР О. — племінник з родиною 

Увага! ШИКАҐО! Увага! 
ОРГАШЗАЩЇ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО 

ФРОНТУ в ШИКАГО 
- влаштовують 

в неділю 6-го червня 1965 року 
о год. 6-ій веч. в залі ДОМУ СУМА 

при 2457 Вест Шнкаґо Ave, 

СВЯТО ГЕРОЇВ 
Голонний промовець о. Семен Іжнк з Вінніпегу 

Драматичне сопрано п. Галина Аидреадіс з Ню Норку 
Хор „Промінь" Осередку СУМА ім. М. Повлушкова 

Д о численної участі у святі Українське 
Громадянство запрошують 

УПРАВИ ОУВФ в ШИКАГО 

ІНІЦІАТИВНИЙ Комітет Золочівської Округи 
запрошуќ всіх Земляків з кол. повітів: 

ЗОЛОЧГО, БРОДИ, РАДЕХІВ, КАМІНЌА 
СТРУМІЛОВА і ПЕРЕМИШЛЯНИ 

до участи у 

З ' Ї З Д І 
який відбудеться в суботу й неділю. 

дня 3 і 4 липня 1965 р. у Бофало, Н. Й. 
у залах УКРАПІСЬКОГО ДОМУ ‚‚ДНШРО" 

' прн 562 Дженесі вул. 
Реєстрація учасників З'їзду в суботу від год. 11 до пол., 

відкриття З'їзду — год. 1-ша. 
' Оплата на покриття коштів З'їзду' разом зі спільною 
вечсрою і вступом на вечерітці 7 00 дол. (сім дол.) від осо-
Ібя. Гроші треба переслати не пізніше дня 20 червня до рук 
скарбника Комітету: W. Demkirv, 211 Keyntone Ave., Buffalo, 
N. Y. 14211. 

Комітет може зарезервувати нічліги в готелях для тих, 
що бажають і повідомлять про це Комітет до дня 20 червня. 

Докладну програму З'їзду дістануть усі зголошеиі лн-
ртовно. 

Земляки! Прибувайте на З'їзд, щоби стрінути знайо-
мих та відсвіжити у спогадах Рідний Край! 

По інформації звертатися до голови Комітету. Ояур 
Zaleskyl, 828 Mills Street. Buffalo. N.Y. 14211. 

Субота, 5-го червня 1965 р. вШикаґо " Я 

В Е Ч І Р 
рщвШшШШІ куяатувя в УОСР 

ПОЕТИ і ""ТАЛЮВАЧІ 
У П Р О Г Р А Ш 

СПАЛЕННЯ 
МОЛОДА 
Виступають 
НОСШ1 П Г М 8 К 
СМПЧКОВ1Ш ЛШШШк 
З а д і СВ. ВОЛОДНХНГЛ 

АаАДкат НАУК в києві 
доповіді 

џ Ђ4Ш ГОД. 
m 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛВВВ 
ЎЋСОЮЗЎІ 

Paid adv. Платно огол. 

Увага! Увага! 
ДО ВСІХ ЧЛЕНІВ ЮНІЇ РОЗБ№ЩИКІВ 
ДОЛІ ІП ЛЬОКЛЛЬ Чо 95 в НЮ НОРКУ! 

ДОРОГІ ПОБРАТИМИ! 
В суботу,і-го чершія 1965 р. відбудуться вибори в ЮаЛ Розбірщпків. Льокалв 

95. В цих виборах будуть вибрані нові урядовці'Заряду і екзекутивного Уряду. День 
виборів нашого Льокалю, це 'найважливіша Подія, яко! не вільно нам оминути. 
Від нашої участи в виборах, залеокатнме доля нашої ЮнИ, Н будуче 1 к а т а Праця. 
Виберіть такай уряд, який дбатиме про Інтереси членів ЮшХ Виберіть Уряд, який 
матиме авторитет, співпрацю між собою, дбатиме про наші інтереси, забезпечить 
добру кондицію праці 1 буде урядом шипим а не чужих нам Інтересів. 

Голосу'ѓѓ$ на кандидатів, які разом з нашим дотеперішнхм делегатом (АЯ-
ДРУСИШІІНОМ) виведуть нашу Юнію на правильний шлях. 

В суботу', 5-го еереня ц. р. голосуйте 
на сліщугюгих кандидатів? 

НРЕЗИДБНТ: 
Іван Сеіінавпвв 

ЗАСТУПНИК: 
Іван Чіляк 

БІЗНЕС. АІ ВНТі Григорій Андруснишн 
ФІНАН. СЕКРЕТАР: 

Чарл І'лен 
РЕЇСОР. СЕКРЕТАР: 

„ Е К З Е Ю Т И В БОРД' 

Юрій Полковник 
Василь Лавро 

„ЕКЗЕКУТИВ БОРД" 
Чарл Лукасіно 

Вище подані осоГ)и заслуговують иа name довір'я! Віддаймо свої голоси за ігих 1 
під їхнім проводом доля ЛьокаЛЮ ч. 95 буде забезпечена. 

Поревиберім нашого делегата Г. АНДРУСИШИНА і всіх 
тут поданих кандидатів до заряду Льокалю ч. 95. 

ОРГАШЗАЩЇ УЮРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО 
ФРОНТУ в ЗДА 

В неділю, 6-го червня 1965 ро'ку 
год. 10-та перед полуднем 

Оселя СУМА в Еленвілл, Н. Й. 
ПОКЛІН ГЕРОЯМ 

ПРОГРАМА. 
СЛУЖБА БОЖА В НАМТРЕННІ УКРАЇНСЬКОГО НАРО-

ДУ. ПАНАХИДА ЗА ПОЛЯГЛИХ ГЕРОШ. 
Святочна промова Ред. Ігнат БЬттіськня 
Рецитації Юнацтва Осередків СУМА в Ню Порќу і Нюарку. 

Чисельною участю віддаймо пок.тін Героям-Борцям 
за волю України! 

комітет 
Зголошення на автобуси приймають Відділн ООЧСУ і 

Осередки СУМА. 

I E 1 K U 
Д І В Ѓ І 
ЧЕКІТ1 

КОРИОТАИТЕ З НАГОДИ! 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ САМІ І 
ЗАЖИИТЕ Щ Е СЬОГОДНІ 

ЗІЛЛЯ 
під назвою 

і. ш т а т і PTJRH нжаш 
COMPOUND # t , 

а вже завтра печўетесь я†іінвд 
Якщо не будете задоволені про-
тягом 48 годин, зверніть пачку, 
в гроші будуть Вам оейяае по-
ЕОрНОПІ. 

Тершпгчі на еямптовш, як 
кваси жолудка, заптр, вестрав-
ність, тазн, відбяванвя. вяяярв 
тп голови, біль у кряжах 1 land 
яедомаганая НЕ ЧЕКАЙТЕ, я 
спробуйте зараз! 

Ціна одної пачки $10.00, я яж-
що хочете для свого приятеля. 
тоді дві пачкя тільки — $16.00. 
Пишіть зараз долучуючя чек 
або Мовей Ордер на адресу: 

THE MILLER COn INC. 
Dpi. 41 

790 Broad Street Newart , I fJ . 

шїшШкшШішІШ 
В 20-ту РІЧНИЦЮ СМЕЗРТИ 

сл. п. йо'р. 1-оТ Див. ЎНА 

Олеся Подолинсьного 
замість хреста на могилу, якої неможливо відшўќити, 

складаємо жертву у висоті $200.00 (двісті долярів) 
иа будову Українського Католицького Університету в Римі 

1 пересилаймо П на адресу їх Блаженства Верховного 
Архисшвскапа Української Католицької Церкви 

Кнр Поспфа Сліпого. 
Ілж. ІОРІП ІІЯСЕЦЬКНП 
Іиж. ВОЛОДИМИР ІІЯСЕЦЬКНП 

Торонто, Онт. Кашіда 

УЧІГГЕЛЬСЬКГОІ ЗВІР та БАТЬКІВСЬКІШ 
КОМІТЕТ в БРУКЛИНІ, Н. И. 

зі сўном ПоВідомляс Л'краіпське Громад пиѓтво, 
що дня 31-го травня 1965 р. упокоїлась в Возі 
, учителька Школи Українознавства 

бл. п. 
АЛЕНСАНДРА РАБІИ 

ПАНАХИДИ відправляться 2-го і 3-го черпни 
п, р. в пох. заведенні П. Яреми в Ню Норку, о 
ѓод. 8Чй веч. 

ПОХОРОН відбудеться 4-го червня 1903 року о 
год. ІО-ій вашеў з церкви св. Юра в Ню Норку. 

ВІЧНА ПІ ПАМ'ЯТЬ! 

Ділимося сумною вісткою в Приятелями і Знайомихќ, 
що 12-го травня 1966 р. по довгій 1 важкій недузі, 

заосмотрена Найсаятішннв Тийнамн. 
упокоЬіася в ппшталі в Сеят Джозеф у Торонті 

На 67-му році життя 
шина Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА І БАБЦЯ 

ТАЇСА ЮРІЇВ 
а дому ВИНОГРАДОВЌА 

Похорон відбувся в суботу. 13-го травня 1965 року 
на цвянгер Проспект у Торонті. 

ВІЧНА Ш ПАМ'ЯТЬ І СПОКШ П Д У Ш І ! 
Муж — ІВАН ЮРПВ. б. сотник СС 

Торонто, Онт. Канада 
Дочка — ТАМАРА І зять д-р СТЕПАН 

ТИМКІВ з дітьми — ВАРОЧКОЮ. 
ХРПСТИНКОЮ. ІРОЧКОЮ 1 ЛІДОЧКОЮ 

Салісбері. Мерялеад 

ОНМКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ 
Ооередок в Понкерсі, Н. И. 

дЬтвться сумною ШІСТКОЮ. 
що в четвер, 27-го травіш 1965 року 

несподівало відійшов від нас 
кол. гімназійний учитель На Україні та в Польщі, любитель 
наших дітей і до останньої хвалили свого трудящого життя 

диригент двох Суиіаськях оркестр в Понкерсі, Н. П. 

бл. п. 
проф. Володимир ГУБІЦЬНИИ 

Похорон відбувся в суботу. 29-го травня 1965 р. ні 
цвинтарі СВ. Поснфа в Понкерсі, Н. И. 

І`о'резі нрибиті: 
УПРАВА та ЧЛЕНСТВО СУМА 

їм. 30 ЧЕРВНЯ в ПОНКЕРСІ. Н. П. 

Ділимося сумною вісткою в Рідннмм І Зішйомями. 
що в четвер, 27-го травня 1965 р. упокоївся в Возі 

`наш "Найдорожчий МУЖ і БАТЬКО 

бл. п. 
проф. Володимир ГУБІЦЬНИИ 

нар. Івтго лютого 1901 р. в Тсрсбовлі, Галичина, 
вояк ЎТА, учитель середніх шкіл на Рідних Землях, ак-
гнвннй 'культурний і громадський діяч в Краю І на еміґра-

ціі, великий прѓихильник української молоді. 
Похорон відбувся в суботу. 29-го травня 1966 р. о год. 

1-ій по пьл. я ўќраѓйської католицької церкви св. Мяхяіла 
В Понкерсі, ,Н. П. на цвинтар св. Посифа. 

В глибокому смутку: 
дружина — СТЕФАНІЯ 
та доньки — ХРНСТННА 1 ОЛЕНЌА 

Українська Мистецька Ѓа алерія в Ню йорну 
піщ керівництеом Ольги іопеоицької 

в залі Лгтературио-Мистецького Ќлюбу, 149, 2-га Авеню 

ЃАЛЕРІЯ ВІДЧННЬТНА f 

в п'ятниці 
в суботи 
в неділі 

6-8 

12^3 

В ТОМУ ЧАСІ 

тељ 475-9393 

В Іншім часі Інформації 
в крамниці ЕКО. 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР КАРТИН 
НАЙКРАЩИХ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ РІЗНИХ 
НАПРЯМКІВ І РІЗНИХ ЖАНРІВ ІЗ ЗДА. ПАРИЖУ, 

МАДРИДУ ВЕЃНЕСУЕЛІ: 

олійні картини, акварелі. Гуаші, темпера, графіка. 

КАРТИНИ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ ЦЕ 
Н А т П Н Н І Ш І ДАРУНКИ 

йа ВЕСІЛЛЯ, ГРАДЎАЦІЇ, ІМЕНИНИ, 
ЎРОДИНИ, ЮВІЛЕЇ 

Ділимося сумною вісткою 
Із Рідними, Приятелями та Знайомими. 

що 7-го лютого 1965 року помер трагічною смертю 
у Каракасі. Венесуела 

іиж. БОГДАН ЗИНОВІЙ 
ПРИПХАН 

Покійний народився іН-го жовтня 1911 р. у Станнсла-
вові І там закінчив гімназію. Електро-техніку студіював у 
Врні, Чекосяояаччниа. За студентських часів був членом 
ОУН. По Закінченні студій працював Інженером у фабриці 
електричних частин Борковського у Варшаві. За німців був 
директором яромяслової школи у Станнс.тявові. ІНзніяіе 
працював Інженером v фабриці їм. Германа І ерінґа у Ста-
левій Волі, Польща та в ІРО, Регенсбурґ. 1948 p. BHLXBB із 
цілою родиною до ВВВеч ўелі, де в Каракасі був шефом Цен-
іральинх Варстатів Міін`стерства Здоров'я черея 17 літ. За-
вдякн Л о м у багато українців примісѓтилося там иа роботу. 

Був членом основником Української Громади у Веиесуе-
Лі. В іючатках у Пого хаті містилася домівка. В роках 1948-
1І9в4 був членом Управи Громади. Найбільше однак прн-
Святив праці ИрМ купи!, проектуванні та будові Українсько- І 
ѓо Народного Дому та Української Церкви в Каракасі. J 

З великим сумом відправадила Українська Громада в 
Каракасі свойого невтомного громадського діяча на Вічний 
Спочинок. Похоронено Покійного біли Батька ти Сина, аго 
Теж в літ тому зѓяяўв трагічно№ смертю. 

Горем црибиті: - . 
жінка — СОФІЯ 
діти — АНДРІП і МАЃТА 
мати _ АНАПЛАЗІЯ 
брат — РОМАН ОГЕСТ Із Родиною 
rtrn. — РОЗАЛІЯ 
кузин — РОМАН БОГДАН із Родинам, ДОА. 
шваіер — Д-р БОГДАН Ш Ш К Е В И Ч ІЯ 

Родиною, ЗДА 



^ д д СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 8-го ЧЕРВНЯ 1965 

Студ( івнти розгромили лідера комуністичної 
партії Канади 

в-го квітня ц. р. на кемпусі тнчна система, побудована на Манітобського університету, в 
„ Е д ю к е н ш е н Авднторію.м" ви-
голоснв доповідь голова кому-
ніствчноі партії на Канаду — 
В і л л і я к Капітан, на тему: 

марксистській ідеології с така 
‚добра", то чому с така нуж-
да, лихо, терор та пересліду-
вання в тих країнах, д е вона 
панўе? От хоч би і на Кубі, 

„Чж марксизм с руїнниць яка так близько до нас". 
кий?". Ломимо реклямн. яку Другий говорив: .‚Вн говорн-
йо.му зробили його однодумці, лн про свободу і демократію в 
з а л я б у л а наполовину порож- комуністичних країнах, а ми 
ня. Студентам довелося слу- знаємо, що її там нема. Бо 
хати ц ілу годину байочок. я- найкращим доказом цього с 
ні він розказу'вав про ..щас-
лнве та радісне" жнтя в СС-
СР, розхвалюючи цю рабо-
власницьку систему і гудин 
К а н а д у та її демократичний 
устрій. 

Після цього відбулася днс-
кусія. Багато присутніх зго-
лоснлися до слова. Каштан та 
средсідннк, один із студентів, 
були раді, щ о студенти беруть 
участь у дискусіях. Бо на їх 
думку, п р и таких ситуаціях 
завжди м о ж н а зловити на 
московський гачок якусь 
жертву в закаламученій нн-
МИ вод.і 

Один із дискутантіа запн-
тав Каштана: „Якщо комуніс-

те, т о під час другої світової 
війни втекло із СССР понад 
5 000 000. а з Канади, яку вн 
гудите, ніхто не втікас". 

Обличчя Каштана та пред-
сідннка посумніли.; Вони щось 
поговорили між собою і пред-
сідннк запропонував закінчи-
ти дискусію, бо, мовляв, і так 
вже тягнеться довго. Студенти 
з обуренням почали кричати: 
„ Щ о це у вас з а така демок-
ратія. Ми щ е хочемо днскуту-
вати". Предсідннк з кислою 
міною, мусів погодитися, бо 
боявся небажаних наслідків. 

Дискус ія продовжувалася , 
ал`е в наелектризованій атмос-
фері. Студенти один за од-

ІІлатне огол. Платне огол. 

ВСІМ ЧЛЕНАМ ЛЬОКАЛЮ 95 
РОЗБІРЩИКІВ ДОМІВ! 

В суботу, 5-го червня 1965 року 
від 6-ої год. ранку до 1-ої год. дня 

— відбудуться — 
ВИБОРИ УПРАВИ НАШОГО ЛЬОКАЛЮ 

СЕКРЕТАРЕМ-КАСИРОМ ВИ ПОВИННІ ПЕРЕ-
ВИБРАТИ НА НОВУ КАДЕНЦІЮ 

Івана Олександровича Асмоліка 
ЩО Є НА СПИСКУ Щ Д Ч. 8 

Цей свій пост займас він від 1958 р. і за вісім років не 
мав він ніякого ні з ким конфлікту, а навпаки дуже багато 
допоміг свосю співпрацею якнайкраще прихильно внрішу-
ватн складні проблеми соціального забезпечення, отриман-
ня допомог безробітним і в багатьох інших справах. 

Вія приєднав собі багато приятелів серед Вас і серед 
Інших к)НІйних і інших організаціях. Він с членом Першого 
Відділу' РООВА. 

Завдяки йому, фінансове положення Льокалю прнведе-
но до найкращого стану. В усіх справах існус тепер повний 
порядок. 

ДЖЛННІ АСМОЛІК показав себе в усіх справах адіб-
ним, а ќтіўшим І добросовісним суспільним працівником. 

Він — ветеран минулої світової війни. Був ранений і за 
хоробрість нагороджений .‚Бронзовою зіркою" 1 медалею 
„Пурпурового серця". Прекрасний батько: мас двох синів — 
Івана і Михайла і доньку Каролл Алн. 

ЧЛЕНИ ЛЬОКАЛЮ 95! ПОДАВАЙТЕ 
всі ВАШІ голоси НА 

Івана Асмоліка — Ч. 8! 
VOTE for SECRETARY-TREASURER 

JOHN ASMOLIK 
VOTE FOR No. 8! 

Російсько-Слов'янська Група РозбІрщнків 

я н м виступали та щораз силь-
ніше почали доповідача ата-
куватн. Вони стверджували: 
„Знасмо, що комунізм прихо-

іднть до влади всюди лише те-
ірором І нема в тіЃї системі ані 
тіні демократії. А в СССР не-
н а свободи слова, віри та 
приватної власності!. Робітни-
кн працюють в колгоспному 
рабстві майже даром і їх пе-
реслідують. Багато з них гине 
на засланні в концентрацій-
ннх таборах, де перебуває по-
над 18 000 000. Знищено там 
релігію, церкви і священн-
ків". 

Каштан почав внкручува-
Ітися і звернув дискусію на 
В'еѓнам, обвинувачуючи А.ме-
рику за агресію- Один із 
студентів встав та ионряму-
вав просто до трибуни про-
мовця з газетою в руці і почав 
йому тикати її під ніс, кажу-
чи: ‚.Візьми і прочитай, хто 
с агресором у В'єтнамі — 
Америка чн комуністи" К а ш -
тан розгубився і не знав що 
говорити. 

Студенти далі атакували: 
„Якщо с такий добробут в 
СССР. то чому зони купують 
пшеницю в Канаді та інших 

І країнах світу? І чому на Ук-
раїні в 1932-1933 pp. вимерло 
понад 10 000 000 українців з 
голоду, це ствердив авторн-
тетно сам Сталін перед анг-
лійським дипломатом? Заата-
кований такими аргументами 
Каштан, тихенько промовив, 
Що він ніколи про цс не чув. 
Тоді студенти почали крича-
ти: „Ти с брехун і канадінсь-
кнй зрадник". Це вдарило 
Вілліяма Каштана, немов грім 
з ясного неба, бо ж він ніко-
ли не сподівався цього в цьо-
му університеті. Губи почали 
в нього трастнся і часто спог-
лядав він на двері, очевидно 
з думкою, чи не прнйдеться 
йому крізь них швидко внрн-
ватн із залі. Ані один його 
симпатин не відважився дтатн 
в обороні, бо вони побачили, 
як їх лідер ганебно провалнв-
ся- Всі вони сиділи як миші 
під мітлою. 

Треба подивляти свідомість 
студентства, що не піддалося 
брехливій московській пропа-
ґанді надало гідну вісіч боль-
шевицькому вожакові. 

Анатолій Цяцька 
студент Манітобського універ 

Весільні дзвони у Віндзорі 

Увага! Увага! 
ЛГГАП ВЕЛШСЬКА СОЮЗОВА ОКРУГА! 

В неділю, 6-го червня 1965 року 
о год. 3:00 по полудні 

в приміщеннях в 
УКРАЇНСЬКОМУ ПАРАФІЯЛЬНОМУ ЦЕНТРІ 

80S Н. Фронт пул., Аллеіггавн, Па. 
- відбудуться 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

МІСТ: 
АЛЛЕНТАВН, БЕТЛЕГЕМ, ІСТОН, НОРТГЕМП-

ТОН, ПАЛМЕРТОН, НАЗАРЕТ, ОРМРОД 
та околиць 

в яких розміщені Відділи, чч.: 
47, 95, 124, 137, 147, 151, 205, 288, 814 

369, 438, 442. 
На цих Зборах повинні взяти участь УрядЬвці, Конвенційні 

Делегати і Представники вище згаданих Відділів. 
ПОРЯДОК ЗБОРІВ: 

1. Відкриття і вибір Президії. 
2. Справоядання з діяльности Округи. 
3. Дискусія та ўділення абсолюторії уступаючій Управі. 
4. Вибір Окружної Управи. ,_ 
5. Слово обласного організатора п. Степана Гаврнша. 
6. Плян праці на біжучнй рік. 
7. Закриття Зборів. 

В зборах візьме участь 
СТЕПАН ГАВРИШ — обласний організатор УНС 

Просимо на Збори і членів УНСоюзу та загал 
Українського Громадянства. 

ОКРУЖНА УПРАВА 

1111 Real Estate 
$4,995 

З КІМНАТИ і ВЕРАНДА. 
ІД АКРА. ВЛИЗ. СЕЛА 

І КУПЕЛІ. 
ІНШІ ДОМИ. 

КОРР OF KKRHOXKSOX. X.Y. 
Dial 914 626-7500 

О У бритійськія морсько-ле-
тунській фортеці Аден на Се-
редньому Сході вперше сабота-
жистн, мабуть єменські або сгн-
петські араби, знищили один 
брнтійськнй військовий літак, 
приземлений на летовнщі. 

В Вакації й 
БОНГАЛА 

з повним ќоќфортом при Granite 
Rd (бічна 4-4). Дешево до ви-
наАму на сезон або тиждень. 
Фільтр, басейн, 1 м. до Союзів-

кн. Замовллення телеф. 
НІ 6-0926 в Ню Порќу. 

Власи. інж. О. Добрянська 
Паичшшш. 

Sp Ч Р ч ' "Д^" ^ ^ - Д Е - 3 g Д З 

Увага! Увага! 
ВІЛКС БКРРІ і ОКОЛИЦЯ! 

В суботу, 5-го червня 1965 року 
о ѓод. 6-ій веч. 

в домі и. В. ВАЛЕЃЎНА прн 54 Brooksfde Street 
VVILKES BARRE, Pa. 

відбудуться — 
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Окружного Комітету Відділів 
УНСоюзу 

У ВІЛКС БЕРРІ, ПА. 
в яких повинні взяти участь Урядовці. Конвепцілкі 

Делегати і Представники наступних Відділів Ĵ  
УНСоюзу: 

Невтікок — 29, 319; Бреслав — 30; Витке Беррі — 
99. 223. 278, 282; Едвардсвіл — 169; О й р — 236. 

ПОРЯДОК НАРАД: 
"1. Звіти уступаючої Окружної Управи 
2. Вибір нової Окружної Управи 
3. Реферат обласного орг`анізатора Степова ГАВРИ‡ЛА про 

стан УНСоюзу і його завдання 
4. Плян праці на 1965 і Швб роки 

є 
У зборах візьме участь обласний організатор УНСоюзу 

СТЕПАН ГАВРИШ 
До участи в Зборах запрошені члени 1 все місцеве 

Українське Громадянство, 
ОКРУЖНА У`ПРАВА 

хс 

"PARADISE" 
ОСЕЛЯ 

Зелений Клин 
Боцґала для внкайму на літній 

сеаоя в Елленвіл, недалеко 
Co юз інки. 
Власник 

МИКОЛА ВА( ІІЛПК 
Клнкатн в тижні тол. YE 2-2773 

у „віконди" 6-17-9535 

УКРАЇНСЬКИЙ РЕСТОРАН 
(Log Cabin) 

Rt. 4-1-55 
Kcrhonkson, N.Y. 626-7625 

1 и. від Союзівкн. Українські й 
американські страви. Відкрито 

цілий рік. 
Власник О. І 3 . САВЧУК 

6-го лютого відбулося ве- не щадили похвал молодим, 
сілля в родині панства Миха- , Весільні гості довідалася, що 
їла і Леокадії Чухновськнх.; жених, це недавній ѓрадўант 
ї х єдиний син Богдан повій- дітройтського університету з 
чався з Марією Світяльською з романтичною уявою. Він 
з Варшави. Ш л ю б відбувся їздив а ж до далекої Варшави. 
в місцевій українсько-като- ; щоб придбати собі гарну жін-
лнцькій церкві прн численноїќў. Впрочім не зробив нічого 
зібраній публіці. В урочистих: нового, л и ш е пішов дослівно 
словах повторяли молоді за І слідами свого батька, що 27 
отцями Боднаром та Габрусе-іліт тому назад теж їхав з рІД-
внчом шлюбну присягу вір- ного Бучача до тої самої Вар-
носѓи і взаємної любовн. Мо-Ішавн щоб одружитись зі сзо-
лоде подружжя вступнло в сю незрівняною Льодзею. 
сліди сво'їх батьків. Нехай до-1 Бажанням не було кінця, 
ля ощадить їм життєвих нес- : а всі зводилися до одного, 
подіваноќ, нехай буде ласка-;щоб примірне п о д р у ж ж я і 
вішаю для них, чим для їх j громадське життя батьків бу-
батьків. !ли взірцем для молодих. Бог-

Родн'чі молодого гостили і дан під час студій на універ-
рідню і приятелів у гарно ситеті був карним членом хо-
прибраній залі місцевого рес-: ру „Трембіта" в Дітроііті та 
торану- Функції старости пе-: горнувся до зорганізованого 
ребрав на себе вуйко молодо- українського життя. Нема 
ѓо, д-р Ілля Мула, адвокат з'сумніву, що н він включнть-
Шнкаго. Він з дотепом поклн- ся в українську громадську 
кував до голосу промовців, що, працю. 

Богдан і Марія Чухновські II. II. 

В АМЕРИЦІ І В СВІТІ 
І Н Д О Н Е З І Й С Ь К И Й П Р Е З И Д Е Н Т С Ў Ќ А Р Н О ВІІСТУ-

ПАС ПРОТИ допутцення на конференцію азійсько-афрнкан-
ськпх держав в Альжнрі Маляйзії. південно-східньої азііі-
ської держави, яку він старається „знищити". Філіппіни зая-
внлн, щ о вони будуть підтримувати допущення Маляйзії. 
Сўќарно рахує на підтрмку збоку всіх комуністів, які шактп-
жуватимуть африканські країни, яким вони всіляко допо.м.ч-
гають. 

БРІГТПТСЬКА КОРОЛЕВА В І Д П Л И Л А Я Х Т О Ю „ К Р І -
Т А Ш Я " З ГАМБУРГУ ДО Л О Н Д О Н У , В Гамбургу. ІІІтут 
гарті. Бонні, Мюнхені, Колонії, Західньому Берліні, взагалі 
скрізь, де вона зупинялась на території Західньої Німеччини, 
вітали п д у ж е сердечно. Німецька преса стверджує повний 
успіх відвідин королеви, які наблизили Британію і Німеч-
чнну. 

ВІДПОЧИНКОВА ОСЕЛЯ 
VXLLOW TREE BUNGALOW 

в горах CaLskill, вннаймас бон-
Гага на сезон або коротше, кім-
натн умебльовані, кухня, холо-
дільннк, холодна і тепла вода, 
гарне ПОЛОЖЄНЯЯ прн 209 Кег-
попкяоп, N.Y. Вас стає перед 
оселею. Фільтрований басейн, 
річка, ліс, ціни умірковані. За-
мовлятн телеф: DA 9-8096 або 

ТА 4-4043 в Ню Порќу. 
Власники: 

М. Шшггко, Микола Григорович 

Найвище положена на горі 
Mombaccus і серед лісів 

уі:р. вакаціАна оселя 
CRANES (ЖУРАВЛІ) 
Кегпопкяоп, N.Y. State 

Tel.: 914 628-2149 
вл. Ікж. Хорќалќів 

Вннаймас 2 кімн. апартаменти 
вповні влаштовані з гарячою 
купіллю вже від $25 а комфорт. 
З кімн. бонгала від $30.00 тнж-
нево. Для купання став з нро-
тікаючим потоком, теніс-корт, 
відбиванкл, кошнківка, заля 
для забав і пінґ-понгу. гойдал-
кн 1 74 акрів ліса з грибами. До 
чудової Союзівкн 10 мін. Знн-
жені ціни для емеритів і старої 
вовни. В Ксргонксоні звернути 
попри Gas Mobiloll St. з 209 на 
дорогу до Samsonville і їхати 
прямо 4 милі в ropv до вивіски 

ЖУРАВЛІ. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО ЦЬОГОРІЧНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
СЕКРЕТДРСЬКО-ОРГДНІЗЙЦ1ЙННЙ КУРС 

НА союзгвщ 
— відбудеться — 

в днях від понеділка 21-го 
до п'ятниці 25-го червня 1965 року 

Реєстрація в неділю, 20-го червня ц. р. вечором. 
Зголошения учасників курсу пршшмастьса тільки до 

КІНЦЯ ТРАВНЯ 1965 року. 
Відділи й Округи УНСоюзу повинні подбати про вн-

сялку на курс найбільш надійних кандидатів на органі-
заторів та відділових урядовців. 

В курсі повинні взяти участь передовсім організатори 
та секретарі Відділів, зокрема ці, які не мають великого 
досвіду та потребують доповняти знання союзового діла. 

Програма курсу буде подана пізніше. 

Astoria 
4 РОД. МУРОВАНИЙ 

0 — 3 3 - 2 . Олив, огрінан-
ня, близ. Асторія Парку. 

$37.500. Багато інших. 
GENOVESE REALTY 

37-20 Astoria Blvd. RA H-1120 

CENTRAL ISLIP 
Новий дім, ранча, модер, му-
рон. фронт, 80 х іоо площа, з 
спальні, вел. кухня, кол. ках. 
лазннчка, внкЬі. підвал, га-
ршк. близ. комунікацій, скле-
пів і шки. Доск. купно, тре-
ба оглянути, щоб оцінити. 

Жадас $16,500 на скорий 
продаж. 

Tel.: Carmelo Maloranu 
(516) TU 1-2256 

Добре читати для дітей 
і молоді 

Сойка-Штунарка 
Р О М А Н А З А В А Д О В И Ч А 

Ціна: %ЇМ 
SVOBODA 

П-SS Grand S t ( B o x 546) 
Jersey City, N . J. 07303 

Замовляти: 
— — , i i - . . . . . . - . . — . — . — о 

Українська Американська 
Жіноча Допомогою 

Організація в Ню Порќу 
повідомляє, що 

оплатить побут 
на відлочннкбшн 

літній оселі 
найбільше потребуючим дітям 
на оселях СУМ-а і ПЛАСТ-у. бо 
ті організації включилися в 
збіркову акцію ‚Діти Дітям". 
Зголошения до дня 15 червня 

ц. р. слати на адресу: 
Mrs. Olha Tomashevsky 

150-16 87 Rd. 
JAMAICA 32, N. Y. 

Ш і Кпитќи Ш 
УКРАЇНЦЯМ У ВСЬОМУ 

СВІТІ 
П. Мирний: Повія (романі-
$3.00; С. Скляренко: Володимир 
(Істор. ром.) $2.90: В. Чаплен-
ко: Пнноріз (нона істор. по-
вість) $2.90; 3 . Тулуб: В степу 
— за Уралом (іст. ром.) $2.90; 
Т. Осьмачка: Китиці часу (нові 
твори) $0.30: Г. Гаґґард: Бені-
та (цінна повість) $1.00; А. 
Міцкевич: Пан Тадеуш (пер. М. 
Рильський) $3.00; П. Фсденко: 
Український рух у XX столітті 
(історія України) $2.85. Адреса: 

І. MANYLO 
RD в BRIDGETON. N J . U8A 

В е т у и а і т е 
и ч л е н і 

У Н С о ю в у ! 

Si Вакації Vacation ffl 
^`"^^Ф ЬЄФФФФОФ+ФФО++Ф+Є+Ф+Ф+ФЄФФОФФФФФОФФО+ЄФОІІІФб+ФЮ+ФФ+Л1^ 

„ВЕРХОВИНІ" 
Нсрховиію, світку ти ніш. Гей як у тебе тік мило. 
Як ігри ю д пливе тут час, сповідно, шумно, весело. 

Сг.обідно, шумно і псссло — а псрс-
і.овеІм ДЕШЕВО — Ви масте snory 
провести час споТх аакадій ќа оселі 
Украінського Нобітшгчого С о ю Ї у 

џ Но}кішно анвіяуваиі німкатн, першокласний харч, аідоаш оркестре 
Гірняка, спорт, танці, роівага 1 аідпочшюк. 

џ Длч родин модерно внвінувані кдтсджі. Для AlTCfl — BJlpaCBO веде-
ннй табір, а для старшої молоді Курси Украінахмавства. 

џ Не чекаАте, а іамоаляйте сові кімнату вже тепер! 
џ Замовляйте негайної Пишіть або тслсфокуйте до: 

U.WJ, RESORT CENTER QLEN SPEY, NEW YORK 
Phone: Port #еглія 698-2778 

fi 
ПРОВЕДІТЬ СВОЇ ВАКАЩЇ 

в БІЛОМУ ДОМІ 
(Whi te House) , Accord, N . Y . 

(4 милі від СОЮЗІВКН) 
Ліс, поляни, річка, риболовля, великий фільтрований стале-
внй баї сип Кімнати мають гарячу та зимну воду- з лазннч-
камн. ДоиашннЛ харч на бажання дістнчннй. Вннайма-
сться також кімнати без харчування і для самостійного 

варення. Кімнати мають кухню, ледівку і приватну 
лазннчку. 

По Інформації звертатись: 

Stefania KRYNYCKA — White House, Accord, N.Y. 
Тељ KerhonkHon 914 893-9860 або 914 628-5959 

в Ню Порќу — ТИ 6-5888 
Доїзд автом: Rt. 209 to Accord. N.Y. Љ turn to the Granlt R t 
Доїзд автобусом: From Port Authority Bus Terminal, 8th 

Ave. 8L 42nd St., take Short Line Bus to Accord, N. Y. 

ОСЬ ТУТ ВАША ЩАДНИЧА 
Ф І Л І Я І П 

БЕЗКОНКУРЕНЦІЙНО 
JBMC0KA ДИВІДЕНДАІ 

TOOL А 
DIEMAKER 

Immediate, permanent day open-
ing in non-deienee manufacturing 
co. Some mold-making experience 
preferred. Not a job shop. Full 
beneilta. Available for overtime. 

SLATEB ELECTBIC INC. 
45 Sea. Cliff Ave. 

Glen Cove, L.L 

Bneinese ffi 
BS Opportnnlty 

Вяіикоаа нагода. 
" 8UTEBETTE BUSINESS 

ft MEAT CONCESSION 
4- гараж. Ще дас екстра дохід%. 
Посілість 9$ х -150. Ґросерня 1 
делікатесен, Ідеал, для подруж-
жя. д. дохід. Ціна на скорий 
продаж. Треба` оглянути, щоб 

оцінити. Без посередника. 
Тел.: (516) SE 2-0060 

Купуйте в підприємствах, 
що оголошуються 

є „Свободі" 

Інж. Я Р О С Л А В ПІРАНОВ-
СЬКИИ, довголітній член 25 
Відділу УНСоюзу в Джерзі 
Ситі, Н. Дж., упокоївся в Бо-
зі в п'ятіпіцю, 28-го травня 
1965 p., проживши 52 р. По-
віАяня родшіс`я в Станнславо-
пі. Зах. Україна. Залишив в 
глирокому смутку д рутину 
Софію, дояю Христяну і Рід-
ню. Похорон відбувся у вівто-
рок 1-го червня 1965 р. з пох. 
заведення І. Ковальчнка на 
цвинтар в Н. Арлінгтон, Н. 
Дж. 

BJhnta Лому Пам'ять! 
Управа Т-ва 

Ь FUNERAL DIBEOIOB8 9 

Theodore WOUNNIN, b e 
Диреггор 

Похоронного Заведеяш 
123 Eaet Tta Street 

m e w YORK, N. Y. (81 
TaL: GB 8-14П 

СОЛОДНА ОВСЛУГА. 

Петрв ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБПНК 

Заамастьол Похоронаин в 
BRONX, BROOKLYN, NBW 

YOBS ГОЕОЛЙДЯХ. 
Коатрольовдна теашвратутл. 

ки$џм. 
Peter- Saremm 
іад EAST'.7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
XBLI OBebturd 4-І 

КОЛИ 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

Ш АВТОМ 
шжшааш або т в ш 

# АВТОБУСОМ 
# ПОЇЗДОМ 
Ф ЛЃЃАКОМ чш 
9 КОРАБЛЕМ 

ВСЮДИ І ж а т г д м 
хоронять 
Вас І 

анцидентова, 
грамота 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ! 

Т А Р З А Н , ч. 4 443. Шукають хлопця від павіянів 


